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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 samfundsak-

tuelle 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 2021 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Dato  Side 

29.09 Tema: ” Fokus på den Europæiske Union”  4-5 

 

06.10 Foredrag: ”Kunst og musikalsk foredrag” 6-7 

 

03.11 Tema ”Påvirkninger udefra?” 8-9 

 

01.12 Foredrag: ”Skildpaddetanker” og årsafslutning 10-11

  

 

Seniorhøjskolens program for foråret 2022 vil blive præsenteret den 01.12.  

Tilmelding finder sted umiddelbart efter. 

Vi har på temadagene plads til 60 seniorer. 

 

Priser m.m.: 

Medlemskab for efteråret 2021 uden frokost (okt.-nov.) kr. 300,00 

Medlemskab med 2x frokost + 1 øl eller vand (okt.-nov.) kr. 400,00 

Nyt medlemskab (excl. frokost) kr. 450,00 

Nyt medlemskab (incl. frokost) kr. 550,00 

Medlemskab giver adgang til 4 temadage. 

 

Medlemskab for efteråret 2021 betales senest den 31.08.21 til 

Arbejdernes Landsbank 

Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181 

 

Ikke-medlemmer er velkomne, hvis der er plads. 

 

Enkeltdagsbetaling (inkl. frokost + 1øl eller vand) kr. 200,00 

Tilmelding nødvendig til 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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Tema ”Fokus på Den Europæiske Union”  

Onsdag den 29. september  

Sted: Odense Rådhus – festsalen. Flakhaven 2 

5000 Odense C 

 (Temadagen er et offentligt arrangement) 

 

Kl. 10.00 – 16.00 

Ordstyrer Peter Ørting, formand for Kulturhuse i Danmark 

 

Kl. 10.00 – 12.00 

EU og den frie verden belyst gennem den rige tyske kultur 

 

Foredrag Ved Kulturredaktør Peter Nielsen 
 

Det nazistiske Tysklands nederlag er grundlag for det, vi kalder den frie ver-

den. I Europa har vi længe orienteret os mod USA. I årtier efter krigen er den 

amerikanske præsident blevet set som den frie verdens leder, ligesom indfly-

delsen af amerikansk populærkultur i den samme periode har været massiv. 

Efter at Trump er kommet til magten i USA, ser vi ikke længere den ameri-

kanske præsident som verdens leder og forbillede; den rolle er i højere grad 

overtaget af europæiske ledere som Merkel og Macron. 

I takt med den forskydning tilbage mod Europa og den europæiske kultur er vi 

også i gang med at opdage, at vi i den mellemliggende periode også helt har 

forsømt at pleje den rige europæiske kultur, vi er rundet af. Vi har tilsynela-

dende bevæget os længere og længere kulturelt væk fra den. Hvis USA i årtier 

har været verdens populærkulturelle stormagt, så er Tyskland en højkulturel 

gigant. 

 De vigtigste europæiske tænkere, komponister, kunstnere, forfattere og film-

skabere er tyskere. De står for en kolossal kultur, som har formet vores måde 

at se, lytte, tænke og fortælle verden på. Det kan godt være, at David Bowie 

skrev gode tekster, men har vi glemt den rige europæiske kultur, vi er rundet 

af? 

Med udgangspunkt i Tysklands rige kulturarv vil jeg i foredraget gå på jagt 

efter, hvad det er, vi har glemt, og hvad det er 

for en rig kultur, vi dybest set er rundet af. 
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Kl. 12.00 – 13.00 Frokost pause 

 

Kl. 13.00 – 15.30 

 

Europas demokratier i krise – et forsvar 

for vores liberale værdier 

 

Foredrag ved Rasmus Nørlem Sørensen, 

EU-ekspert og chefanalytiker i Demokrati 

i Europa Oplysningsforbundet. 

 

Rasmus Nørlem Sørensen har udgivet i alt 17 bøger om EU i serien Samfunds-

tanker fra DEO. I den nyeste udgivelse fra maj 2021 ”Ti bud på EU’s fremtid” 

argumenterer han for, at fremtidens EU både skal være mindre ideologisk og 

mere politisk på samme tid. 

 

I sit oplæg forklarer han om perspektiverne i den såkaldte ”Konferencen om 

Europas Fremtid”, der skal inddrage alle EU-borgere i debatten om fremtidens 

EU i 2021 og 2022, Han analyserer på EU’s egne demokratiske udfordringer 

og ikke mindst på de tilbageskridt for demokratiet i EU’s medlemslande, som 

samarbejdet hidtil har haft svært ved at give et konkret svar på. 

 

Vil Europa kunne fortsætte som frihedens projekt, hvis vi end ikke forsvarer 

demokratiet internt i EU – eller vil kineserne og russerne langsomt tage over i 

takt med at europæerne svinder ind til 8% af klodens befolkning om få år? 

 

Tilmelding til kipebr@pc.dk senest 23. september 

Forplejning kr. 175,- for ikke medlemmer og for medlemmer kr. 75,-  

Der serveres en let frokost med 1 øl eller vand samt 2 x kaffe 

Beløbet indbetales til konto nr. 5389 0000515181 

  
  

mailto:kipebr@pc.dk
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Foredrag: ” Kunst og musikalsk foredrag” 

Onsdag den 6. oktober 

Kl. 10.00 – 12.00 

Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense C 

 

”Michael Kvium ”Natur og samfundskritik” 

Ved Kamma Overgaard Hansen,  

ph.d. i kunsthistorie  

 

Kunstneren Michael Kvium er berømt og berygtet for 

sine forvrængede menneskefigurer og stærke symbo-

ler.  

Kviums kunst er imidlertid meget mere end dét: Fra midten af 1990’erne op-

træder flere og flere dyr og naturelementer i Kviums værker, og i de senere år 

er der også føjet en markant samfundskritisk dimension til hans virke. 

 

Dagens foredrag fokuserer på naturen.  

 

Vi skal se på, hvilke dyr, Kvium gengiver, og på den rolle, de spiller i værker-

nes fortællinger. Vi skal også bag om nogle af de senere års samfundskritiske 

og satiriske værker. For hvor ’naturlig’ er egentlig den natur, vi møder hos 

Kvium? Og hvad er det for en verdensorden, Kvium kommenterer med sin 

kunst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 12.00 -13.00: Frokostpause 
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Kl.13.00 – 15.00 

 

Musikalsk foredrag 

Skønt og skævt i den nye Højskolesangbog! 

 

Lasse Skovgaard har arbejdet med Højskole-

sangbogen de sidste 15 år og har som kompo-

nist været involveret i arbejdet med at skrive 

nye fællessange til den kommende udgave. Han 

har to sange med i denne 19. udgave af Høj-

skolesangbogen. 

 

 

Den12. november 2020 udkom den nye Højskolesangbog. 150 nye sange er 

kommet med – både nye klassikere, som vi vil elske at synge de næste 15 år, 

og nye typer af sange, som vi skal vænne os til! 

 

I foredraget kommer vi hele vejen rundt om den nye højskolesangbog. Vi  

synger eksempler på nye sange, der er kommet med, og på sange, der har  

fået lov til at blive. Og vi mindes nogle af de sange, der ikke klarede  

skærene og er røget ud af den blå bog. Og så diskuterer vi, om  

Højskolesangbogen i sin nye, 19. udgave stadig er sangbogen over alle  

sangbøger! 
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Tema ”Påvirkninger udefra?”         

Onsdag den 3. november 

Kl. 10.00 – 12.00 

Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense C 

 

COVID-19 og de andre store pandemier: Hvad har 

vi lært, og hvordan kommer vi videre? 

 

Ved Hans Jørn Kolmos, Professor, dr. med. 

Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi 

 

Fortidens store pandemier lærte os, at smitte ikke kommer ud af det blå, men 

overføres med mikroorganismer fra mennesker og dyr. 

 Den Sorte Død og de mange senere pestudbrud op gennem middelalderen 

lærte os betydningen af karantæne og god hygiejne, og koppeepidemierne 

lærte os betydningen af vaccination. 

 

De moderne pandemier som influenza A, HIV, EBOLA, SARS, MERS og nu 

allersenest COVID-19 har alle et dyrereservoir, hvor smitte overføres fra dyr 

til mennesker og omvendt. De kaldes under et for zoonoser og har indtil nu 

fortrinsvist haft deres oprindelse i vilde dyr, som vi kommer i kontakt med, 

fordi vi rydder regnskov og ødelægger deres naturlige levesteder. De store 

industrielle husdyrbesætninger udgør imidlertid også et problem, fordi produk-

tionen er tilrettelagt på en måde, så smittefarlige mikroorganismer kan opfor-

meres nærmest ubegrænset, når de først er kommet inden for i staldene. Ek-

sempler er MRSA i svinebesætninger - og her på det seneste SARS-CoV-2 i 

mink. I horisonten lurer den næste pandemi, som meget vel kan blive med 

influenza A virus overført fra industrielle svinebesætninger.  

 

Hvordan styrker vi vores zoonoseberedskab, og hvordan forhindrer vi, at 

den næste pandemi udvikler sig til noget, der er endnu værre end  

COVID -19? 

Kl. 12.00 – 13.00: Frokostpause 



- 9 - 
 

Temadagen fortsætter 

Kl. 13.00 - 15.30 

 

Toksikologiske effekter efter udsættelse for 

miljøfremmede stoffer 

 

Ved Lisbeth E. Knudsen,  

Professor, ph.d. Københavns 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 mennesker. Jeg 

vil komme ind på fødevareforureninger, kosmetiktilsætninger og pesticider.  

 

 

Om ældre har en særlig følsomhed, er debatteret. Vi har akkumuleret fremme-

de stoffer i kroppen gennem livet og alderen, som påvirker vores følsomhed.  
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Årets afslutning 

Seniorhuset Toldbodgade 5, Odense C 

Onsdag den 1. december 

Kl. 10.00 - 12.00 

 

”Skildpaddetanker” 

Mickey Gjerris, 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 over året der er gået. 

                            Præsentation af program for forår 2022. 

 

 

Kl. 12.45 Et glas vin og fælles samtale.  

 

 

Kl. 13.15 Års-afslutnings-frokost.  

 

 

Kl. 14.15 Un- derholdning 

 

 

 

 

 

KL 14.45-15.30  Kaffe og fæl- lessang 

 

 

Udvidet frokost, i alt kr.125,00. Drikkevarer betales særskilt. 

Indsættes på Reg.nr. 5389 konto nr. 0000515181, senest 

onsdag den 25. november. 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen anno 2021 
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

