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Hvem er vi? 
I 2008 var vi 3 seniorer, som savnede et kulturelt samlingssted i Odenses Nord 

Øst - område. Samme år blev der bygget et kulturhus oven over Vollsmose 

bibliotek. Vi blev budt indenfor i kulturhuset, hvor lokalerne var ideelle til en 

seniorhøjskole. 

 

Vi havde stiftende generalforsamling den 18. november 2008. Bestyrelsen 

blev på 5 medlemmer, og Seniorhøjskolen NØ var hermed en realitet. 

  

Den 1. januar 2013 valgte vi at flytte Seniorhøjskolen NØ til Seniorhus Oden-

se, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Navnet ændredes samtidig til Seniorhøj-

skolen Odense, idet vi ønskede at henvende os til hele Odense. 

 

Det er seniorhøjskolens formål at deltage i folkeoplysende voksenundervis-

ning for 50-årige og derover. Seniorhøjskolen skal virke gennem samfunds-

aktuelle oplysende foredrag og aktiviteter i form af samtale, samvær og sang.  

 

Seniorhøjskolen er en daghøjskole fra kl. 10.00 – 15.30. Dagen forløber over 

et sammenhængende tema, hvor seriøsiteten fylder om formiddagen. Temaet 

fortsætter i en lettere udgave efter den fælles frokost. 

 

For at styrke muligheden for at lære hinanden bedre at kende og skabe det 

åndelige fællesskab, som højskoletanken bygger på, er medlemstallet begræn-

set til max. 60 personer. 

 

Seniorhøjskolens økonomiske fundament er medlemsbetaling samt tilskud fra 

Odense Kommune i henhold til aftenskoleloven. 

 

 Udover de faste temadage arrangeres studietur med bus 1 gang årligt.  

 

Her findes samtlige oplysninger om Seniorhøjskolen Odense: 

 

www.seniorhøjskolenodense.dk 

  

http://www.seniorhøjskolenodense.dk/
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Efterår 2020 

 

Indholdsfortegnelse 

Dato  Side 

23.09 Opera og biograftur  .............................................................  4-5 

 

07.10 Kunstig intelligens  ................................................................  6 

 Digitalisering og mental robusthed  .....................................  7 

 

11.11 Naturens med og modspillere  ..............................................  8-9 

   

02.12 ”Skildpaddetanker” og årsafslutning  .................................  10-11 

   

 

Seniorhøjskolens program for foråret 2020 vil blive præsenteret den 4. decem-

ber i forbindelse med årets afslutning. Medlems tilmelding finder sted umid-

delbart efter. 

Vi har på temadagene plads til 60 seniorer. 

 

Priser m.m.: 

Medlemskab pr. halvår kr. 450,00. 

Medlemskab giver adgang til 4 temadage. 

 

 

Medlemskab for efteråret 2020 betales senest den 1. september til: 

Arbejdernes Landsbank 

Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181 

Kontant betaling kan undtagelsesvis foretages til kassereren. 

 

Ikke-medlemmer er velkomne, hvis der er plads 

 

Enkeltdagsbetaling kr. 150,00. Tilmelding nødvendig: kipebr@pc.dk 

Generelle spørgsmål vedr. Seniorhøjskolen Odense: 

e-mail: seniorhojskolen.odense@gmail.com 

  

mailto:kipebr@pc.dk
mailto:seniorhojskolen.odense@gmail.com
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Opera: Verdis La Traviata  

Onsdag den 23. september 

Kl. 10.00 - 15.30 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

(Kun for medlemmer) 

 

Operaintroduktion ved mag.art. Leif V.S. Balth-

zersen 

Giuseppe Verdis La Traviata er med rette en af verdens mest populære og 

mest spillede operaer, og den er en lige stor fornøjelse at se for såvel begynde-

re som for garvede operagængere.  

 La Traviata bygger på Alexandre Dumas' berømte roman Kameliadamen, 

som fortæller om den unge, parisiske kurtisane Violetta, der møder den ægte 

kærlighed i Alfredo. De to elskende rives imidlertid fra hinanden af Alfredos 

far, og først på dødslejet genser den tuberkulosesyge Violetta sin elskede 

Alfredo. 

 Verdi, som var en af 1800-tallets største operakomponister, var med sin musik 

eminent til persontegninger, og han har lavet et gribende og fængslende por-

træt af Violetta. Som altid er der mange vidunderlige melodier at glæde sig 

over hos Verdi, og de fine, intime scener kontrasteres af flotte korscener med 

drikkelag og broget underholdning. 

Foredraget giver med musik- og videoeksempler en introduktion til Verdis 

mesterlige musik, før operaen vises på film. 

Leif V.S. Balthzersen har tidligere bl.a. været musikchef for hhv. Sønderjyl-

lands og Aarhus Symfoniorkester, skrevet i hundredvis af programnoter til 

koncerter og udgivet bogen ”Mozarts operaer. En guide”. 

 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost  

1 sandwich plus valgfri øl eller vand.  

 I alt kr. 85.- 

Indsættes på Reg.nr. 5389 konto nr. 

0000515181 

Senest onsdag den 16. september                                     
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Kl. 12.45 - 15.00 filmforevisning 

 

 Operaen, La Traviata 

 

Komponist: Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 

Violeta Valery: Renee Flemming 

Alfredo Germont: Joseph Calleja 

Giorgio Germont: Thomas Hampson 

Marquis D'Obigny: Kostas Smorigginas 

Baron Douphol: Eddie Wade 

Doctor Grenvil: Richard Wiegold 

Gastone De Letorières: Haoyin xue 

Annina: Sahrah Pring 

Budbringer: Charbel Matter 

Tjener: Jonathan Coad 

Korleder: Renato Balsadonna 

Dirigent: Vasko Vassilev 

 

Optagelsen er fra The Royal Opera house, Coven Garden, London 

 

Filmen synges på italiensk med engelske undertekster 

 

 

Kl. 15.00 - 15.30 Kaffe og kage 
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Tema ”Kunstig intelligens” 

Onsdag den 7. oktober 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

 

Kl. 10.00 - 12.00 

Foredrag: Kunstig intelligens - hvad er det, hvad 

betyder det for os og hvordan styrer vi det? 

Ved Sven Kolstrup, cand.merc. 

Tidligere direktør hos IBM Danmark, over 30 år i IT-branchen 

 

IT-teknologien er nu så langt fremme, at vi allerede i dag har systemer, der er i 

stand til at lære komplekse ting og finde løsninger på spørgsmål, som vi har 

svært ved at overskue. Den kan overtage mange typer ensformigt, tidskræven-

de arbejde og tage beslutninger på samme niveau som et menneske. Denne 

teknologi kaldes kunstig intelligens.  

 

Kunstig intelligens giver os muligheder for at udvikle unikke it-løsninger, der 

vil skabe forbedringer i hele verden og i det enkelte menneskes liv. Men tek-

nologien kan desværre også misbruges – uden at du ved det. 

 

Du vil blive overrasket over, hvad kunstig intelligens kan allerede nu, og 

hvordan det påvirker os nu og fremover. 

 

Foredraget er bygget op, så alle kan være med, og målet er, at man får en 

mere nuanceret forståelse for, hvad kunstig intelligens er, og hvordan det 

påvirker os, både positivt og indimellem negativt. 

 

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost 

1 sandwich plus valgfri øl eller 

vand. I alt kr. 85.- 

Indsættes på Reg.nr. 5389 konto 

nr. 0000515181, senest  onsdag 

den 30. september 
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Digitalisering og mental robusthed 
 
Kl. 13.00 - 15.30 

 

Foredrag ved Ida Hertz, cand.mag. i psykologi & 

kommunikation, chefkonsulent i  

Center for Mental Robusthed. 

  

 

 

Hvordan kan vi som mennesker navigere i en tiltagende digitaliseret verden 

med konstante forandringer?  

Hvordan kan vi udnytte mulighederne, og hvilke faldgruber skal vi være op-

mærksomme på? Hvordan påvirker de evige informationsstrømme vores men-

tale sundhed, og hvordan kan vi undgå, at hjernen kommer på overarbejde? 

 

Mental robusthed er vores psykologiske airbag, der hjælper os til at håndtere 

stress og udfordringer. Men hvad vil det sige at være et robust menneske?  

Vi besidder robusthed i forskellige grader, men den gode nyhed er, at nyere 

forskning viser, at vi kan styrke vores mentale robusthed gennem målrettet 

mentaltræning.  

Til foredraget vil du få indblik i de psykologiske færdigheder, der har betyd-

ning for vores mentale robusthed, og du bliver introduceret til nogle konkrete 

metoder, du kan anvende i hverdagen. 
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Tema ”Naturens med og modspillere” 

Onsdag den 11.november 

kl. 10.00 - 12.00 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

 

Biodiversitet - Livets mangfoldighed 

 

Hans Henrik Bruun, lektor, Biologisk Institut, 

Københavns Universitet. 
 

Livet på Jorden er opstået én gang. Derfra har det udviklet sig til den mang-

foldighed af livsformer og arter, som findes i dag, og som i stigende grad er 

presset af en enkelt art - mennesket.  

Foredraget vil omhandle den nuværende krise for biodiversiteten i Danmark 

og Verden, hvilke konsekvenser tabet af mangfoldighed vil få og hvilke løs-

ninger på krisen, der findes - herunder hvad man selv kan gøre. Der vil være 

indlagt spørgsmål til publikum undervejs, og der vil blive god mulighed for at 

stille spørgsmål og debattere. 

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost 

1 sandwich plus valgfri øl eller 

vand. I alt kr. 85.- 

Indsættes på Reg.nr. 5389 konto 

nr. 0000515181, senest onsdag 

den 4. november 
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Temadagen fortsætter 

Kl. 13.00 - 15.30 

 

Toksikologiske effekter efter udsættelse for mil-

jøfremmede stoffer 

 

Lisbeth E. Knudsen, professor, Ph. d, Køben-

havns Universitet, Institut for Folkesundheds-

videnskab 

 

I dagligdagen udsættes vi for fremmedstoffer fra kosten, luften og drikkevan-

det. Der er stor bevågenhed herom, og jeg vil fortælle om de redskaber, vi har 

til at bedømme skadelige effekter af 

miljøfremmede stoffer på menne-

sker. Jeg vil komme ind på fødeva-

reforureninger, kosmetiktilsætnin-

ger og pesticider.  

Om ældre har en særlig følsomhed, 

er debatteret, fordi vi i kroppen 

gennem livet har akkumuleret 

fremmede stoffer, som påvirker 

vores følsomhed. 
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Årets afslutning 

Onsdag den 2. december 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

 

Kl. 10.00 - 12.00 

”Skildpaddetanker” 

Mickey Gjerris er uddannet teolog og lektor i 

bioetik ved Københavns Universitet. 

 

Mickey Gjerris har i snart 20 år forsket i de etiske aspekter af forholdet mel-

lem natur, menneske og teknologi og udgivet en lang række artikler og bøger 

om etiske emner. Han er en flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder 

omkring emner som klimaforandringer, dyreetik, fødevareetik og medicinsk 

etik. Fra 2011-2016 var han medlem af Det Etiske Råd. 

 

Tilværelsen er et forunderligt sted at opholde sig for mennesket. Får man først 

øjnene op for det, er hver eneste dag fyldt med de store spørgsmål om fødsel, 

død og alt det ind i mellem. At vente på toget, se på billeder fra den gang bør-

nene var små, elske med sin elskede og stå i kø i supermarkedet er på en gang 

banale hverdagshændelser og en port til at få et glimt af tilværelsens lyse og 

mørke sider. I sin bog ”Skildpaddetanker – fra en foruroliget verden” (2017) 

tager Mickey Gjerris udgangspunkt i dagligdagen og viser, hvordan ansvaret 

for hinanden og naturen, meningen med livet, angsten for døden, frygten for at 

miste og glæden over at være til, viser sig hver eneste 

dag, og giver et bud på, hvordan vi kan blive en smule 

klogere og i stand til at bære det hele, hvis vi tager 

favntag med altings skrøbelighed.  Som Lotte Kirkeby 

Hansen skrev i sin anmeldelse i Kristeligt Dagblad: 

”Mødet mellem egne erfaringer og Mickey Gjerris’ er 

et mildt slag i mellemgulvet, hvor man kort knækker 

sammen, men også retter sig lidt mere end før, når man 

har fået pusten igen.” 
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Kl. 12.00 Evaluering og præsentation af program for forår 2021. 

 

 

Kl. 12.45 Et glas vin og fælles samtale.  

 

 

Kl. 13.15 Årsafslutningsfrokost.  

 

 

Kl. 14.15 Underholdning 

 

 

KL 14.45-15.30 Kaffe og fællessange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udvidet frokost, I alt k.125.- 

Indsættes på Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181, senest  onsdag den 25.  

november. 

Drikkevarer betales særskilt 

 



Bestyrelsen anno 2020 

Per Brochstedt, formand 

Bådvej 28  

5240 Odense NØ 

Tlf. 7594 4567/2011 0342 

e-mail: kipebr@pc.dk 

 

Inger Bartholin, næstform. og sekr. 

Rughøjvænget 6A 

5250 Odense SV 

Tlf. 3136 1520 

e-mail: ingerbartholin@gmail.com 

 

Lars Knudsen, kasserer 

Torvegade 28 2.tv 

4200 Slagelse 

Tlf. 2011 2902 

e-mail: larsknudsen01@gmail.com 

 

Lene Vinde Foged 

Prins Valdemars Vej 17 

5000 Odense C 

Tlf. 2991 7421 

e-mail: lenevindefoged@gmail.com 

 

Peter Grundt Larsen, It-ansvarlig 

Kragemosen 42 

5250 Odense SV 

Tlf. 2330 1624 

e-mail: grundt.pgl@gmail.com 

  

Suppleanter 

Grethe Bech, grethe.bech@mail.tele.dk, tlf. 2165 5592 

Peter Mikkelsen, peteriseden@gmail.com, tlf. 3195 7544 

mailto:kipebr@pc.dk
mailto:ingerbartholin@gmail.com
mailto:grethe.bech@mail.tele.dk
mailto:peteriseden@gmail.com

