SENIORAKADEMIET
KULTURGRUPPE 3 EFTERÅR 2022
TORSDAG 08.09.2022 Kl. 10.00-12.00
Karen Rasmussen fortæller om H. C. Andersen
Honorar til Karen: kr. 1.000,00. Halvdelen betales af fælleskassen
Der serveres kaffe/te og boller
Seniorakademiet (lokale på 1. sal er reserveret)
Vi mødes på Seniorakademiet kl. 09.50
Den pensionerede lærer Karen Rasmussen har gennem det meste af sin barndom og sin opvækst
været fascineret af eventyrdigteren H.C. Andersen, og gennem sin karriere som skolelærer har hun
i over 40 år undervist børn i H.C. Andersen.
Det betyder, at hun har en stor detailviden om digteren, og det deler hun ud af i foredraget.
Her tager hun udgangspunkt i Jens Andersens biografi om H.C. Andersen, men fokuserer især på
lokalområdet; H.C. Andersens mange besøg på fynske herregårde og ophold i Svendborg og
Fåborg.

TORSDAG 29.09.2022 Kl. 09.30 – 12.30
Midtfyns Energi
Stegshavevej 40, 5750 Ringe
Vi mødes på Akademiet kl. 9.30 og fordeler os i biler.
Vi kører til Stegshavevej 40, og ser solvarmeanlægget, hvorefter vi fortsætter til flisanlægget på
Højgårdsvej 8. Direktør Karsten Godiksen fortæller om Midtfyns Energi og giver en rundvisning
begge steder.
Midtfyns Energi er et energiselskab på Midtfyn.
Der er 10 medarbejdere, som står for fjernvarmeforsyningen i Ringe og elforsyningen i Ringe,
Pederstrup og Nr. Lyndelse.
De har administrationsbygning på Højgårdsvej 8, 5750 Ringe.
Varmeproduktionen finder sted på varmeværkerne, som er placeret på henholdsvis Kielbergvej 2,
Ringe og Bakkevej 4, Ringe samt på solvarmeanlægget på Stegshavevej 40, Ringe.

Vera Hansen
Helle Rasmussen

Tlf. 2829 3037 hansenvera@hotmail.com
Tlf. 2091 8261 sikamus@post.tele.dk
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TORSDAG 13.10.2022 KL. 10.00 – 12.00
Brd. Pagh Furniture
Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
Vi mødes på Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg kl. 10.00
Virksomhedsbesøg hos Brdr. Pagh Furniture, (se også mere på deres hjemmeside
https://www.brdpagh.dk/
Vi skal se deres produktionshaller, hvor de fremstiller deres møbler, og vi skal se deres showroom.
Om Brdr. Pagh: Brødrene Pagh er en familiedrevet virksomhed, der er født af lidenskab og
kærlighed til naturens materialer, og innovative designløsninger.
De skaber møbler til dem, der sætter pris på individualitet over masseproduktion, og ægthed over
standard.
Deres sydfynske hjerter banker for den unikke løsning, der afspejler kundens stil og deres gode
håndværk.

TORSDAG 03.11.2022 KL. 09.45 – 13.00
Horne Rundkirke og Hornelabyrinten
Søren Lundsvej 42, 5600 Faaborg
Omvisning i Horne Rundkirke og vandretur i Hornelabyrinten.
Vi mødes ven Seniorakademiet kl. 9.45.
Horne Kirke i Horne ved Faaborg er Fyns største landsby- og eneste rundkirke. Både denne kirke og
de runde kirker i Bjernede og Thorsager er bygget over samme grundplan som Sct. Georgs Kirke i
Schlamersdorf, Wagrien. I 2004 dannede kirken rammen om optagelserne til spillefilmen Adams
æbler.
Hornelabyrinten er 13 meter i diameter og har samme form som labyrinten i domkirken i Chartres.
Stisystemet er 380 meter. Meningen er, at man går ind i labyrinten og følger labyrintens sti hele
vejen rundt. Formålet er at skabe en meditativ stilhed.
- Fødderne går og danner bro mellem krop og sind. Vi er interesserede i at tilbyde mennesker den
åndelige fordybelse som meditation og pilgrimsvandring er, forklarer Hanne Wolfsberg, formand
for menighedsrådet.

Vera Hansen
Helle Rasmussen

Tlf. 2829 3037 hansenvera@hotmail.com
Tlf. 2091 8261 sikamus@post.tele.dk

SENIORAKADEMIET
KULTURGRUPPE 3 EFTERÅR 2022

TORSDAG 24.11.2022 KL. 09.00 – 16.00
Koldinghus – Mary og Kronprinsesserne
Koldinghus 1, 6000 Kolding

Udstillingen ”Mary & Kronprinsesserne” på Koldinghus er blevet til i anledning af Kronprinsesse
Marys 50-års fødselsdag og tegner et portræt af den danske kronprinsesse og hendes fire
forgængere i Glücksborg-slægten. De besøgende kan se frem til blandt andet at opleve det
berømte rubinsæt og den blå kjole og hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins Christians dåb i
2006.
I 2002 kom en ung kvinde til Danmark som Kronprins Frederiks ukendte kæreste. Parret blev
forlovet, og ved brylluppet i 2004 blev Mary Donaldson til Kronprinsesse af Danmark.
Kronprinsessen indtrådte dermed i en helt særlig rolle, som hun nu har haft i 18 år, og som hun selv
fortæller om i en ny udstilling med titlen ”Mary & Kronprinsesserne”.

TORSDAG 15.12.2022 KL. 12.00 – 16.00
Julefrokost
Svendborg Seniorakademi, Rød stue.
Lokale er reserveret

Ved hver sæsonstart i september betales 100,00 kr. kontant eller på Mobile Pay 20918261
til fælleskassen.
Helle Rasmussen er kasserer
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