Program efterår 2022.

Litteratur
Hvis du gerne vil deltage i en litteratur studie gruppe skal du blot
tilmelde dig rubrikken: litteratur. Du kan evt. skrive i
kommentarboksen, hvis du er interesseret i en bestemt gruppe.
Vi opretter løbende nye litteraturgrupper.
Litteratur 1 Studiegruppe (ingen pladser)
torsdage i lige uger fra 14.15 - 16.15 i blåt lokale.
Tovholder: Kate Lundshøj Møller
Vi læser især nyere, men også ældre tekster, af danske og udenlandske
forfattere. Vi ser af og til film, der har relation til bøgerne. Vi skiftes til at
vælge, hvad vi skal læse, og derfor har vi tit nogle særdeles livlige
diskussioner i vores gruppe.
Litteratur 4 Studiegruppe Ledige pladser
Tirsdage i lige uger kl. 10 – 12 i grønt lokale.
Tovholder Dinna Jespersen
Vi læser ny litteratur og gamle klassikere. Bøgerne finder vi i fællesskab, dog
er første bog fundet - nemlig Testamente af Nina Wähä.
Foretrækker man lydbøger, sikrer vi titler, der forefindes som sådan.
Glæder os til ny sæson og håber på nye ansigter.
Vi mødes 6. september, 20. september, 4. oktober, 18. oktober, 1. november,
15. november, 29. november og 13. december 2022.
Litteratur 5 Studiegruppe (ingen pladser)
En onsdag om måneden fra 14.15-16.15 i blåt lokale.
Tovholder: Erna Søndergaard
Litteraturstudiekreds omkring nyere europæisk og amerikansk litteratur.
Program kommer senere.

Litteratur 6 Studiegruppe
Mandag i lige uger fra 10-12 i grønt lokale.
Tovholder: Mette Marslund
Vi læser både nye og gamle klassikere, smalle bøger og bøger med tyngde. Og
måske også de bøger, som ingen af os har haft energi til at gå i gang med på
egen hånd. I det hele taget koncentrerer vi os om alt, der kan udfordre os. Vi
går i dybden med bøgerne og læser relevante tekster omkring dem og ser evt.
relevante film.

Læsegruppe v. Bodil Lilliegaar
Jeg tilbyder følgende, hvis der er interesse
En læsegruppe sidste onsdag i måneden kl. 10.00- 11.45.
Grønt lokale.
Jeg har bestemt hvilke bøger vi skal læse!
31. august. Lotte Andersen: "Den inderste kerne".
28. september. Andrey Kurkov: "Grå bier."
26. oktober. Rachel Joyce: "Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd."
30. november. Olga Tokarczub: "Kør din plov over de dødes kroppe."

Sprog
Hvis du har lyst til at deltage i en sprogstudie gruppe, skal du bare
tilmelde dig, og så forsøger vi at starte en ny gruppe.
Engelsk B. Studiegruppe (ingen pladser)
mandag fra 9.45 – 11.45 i blåt lokale
Tovholder: Inge Nytofte Jørgensen.
Engelsk konversation. Vi mødes og bruger vores engelskkundskaber sammen
og læser tekster af forskellig art.
Engelsk D. Studiegruppe
mandag fra 9.45 – 11.45 i salen
Leif Damkier
Holdet er etableret for at deltagerne kan få mulighed for at udvikle deres
forståelse og brug af engelsk. Som arbejdsgrundlag bruges aktuelle tekster,
litteratur, videofilm, lydoptagelser m.m.
Tysk. Studiegruppe
onsdag fra 9.45-11.45 i mødelokalet på 1. sal.
Start 7. september.
Tovholder: Jette Helligsøe Andersen
Vi læser tekster af forskellige genrer og taler om dem, og vi har læst
interessante tekster om det tyske samfund. Vi arbejder også med
basisgrammatik og forskellige skriftlige øvelser, og der skal påregnes
forberedelse hjemme.

Historie , Samfund og Debat
Der kan være ventelister til debatgrupperne. Men hvis du er interesseret, så
tilmeld dig alligevel, så forsøger vi løbende at starte nye grupper.
Historie. Studiegruppe. (Ingen pladser)
Torsdag i ulige uger fra 14.15- 16.15 i rødt lokale. Start 1. september.
Tovholder: Birgitte Varming.
Vi er en studiegruppe, der arbejder med historiske emner, ret bredt. Som
udgangspunkt er vi åbne og imødekommende overfor hinandens interesser og
loyale overfor de emner, vi i fællesskab vælger at arbejde med.
Vi dykker selv ned i materialer og fremlægger. Det er ikke et krav, at man
bidrager med lige meget, og der er valgfri brug af medier.
I sæsonen 2021-22 har vi set på Den store nordiske krig og Karl 12,
Landboreformerne, Struensee, Margrethe 1. og Ukraine gennem 1200 år.
Den kommende sæson starter med Finland, dets historie og relation til
Rusland. Derefter aftaler vi kommende emner.
Debatgruppe 1 studiegruppe (ingen pladser)
torsdag i lige uger fra 9.45-11.45 i salen.
Tovholder: Bjørn Giessing
Debatgruppe 1 diskuterer aktuelle samfundsproblemer fra ind- og udland. Vi
inddrager efter bedste evne og helt uforpligtende ideologiske, filosofiske og
historiske argumenter samt vidt forskellige holdninger i debatterne, men gør
det på en måde, der afspejler respekt for hinandens holdninger og
præferencer.
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i gruppen ud over
nysgerrighed efter at høre om samfundsmæssige problemer set fra forskellige
perspektiver samt lyst til at bidrage med ens egne.
Debatgruppe 2 studiegruppe (ingen pladser)
torsdage i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale.
Tovholder: Alice Lessel
Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit
og åbent samvær.
Debatgruppe 3 studiegruppe
fredag i ulige uger kl. 9.45-11.45 i blåt lokale.
Tovholder: Margit Østerskov/Britta Koch
Denne gruppe er en åben gruppe for alle, der har lyst til at debattere alle
mulige emner og situationer. Intet er fastlagt og alt er til debat.
Slægtsforskning
studiegruppe
mandag i ulige uger fra 13.-16. i rødt lokale. Start 29.august.
Tovholder: Ellen Marie Rosengren
Holdet er ikke for begyndere. Vi er en kerne af øvede, der arbejder
selvstændigt, men hjælper hinanden i vid udstrækning.
Vi tager gerne nye erfarne ind

Filosofi/religion
Samtalegruppe om noget, der har betydning for os
studiegruppe
Tirsdag i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale. Der er ledige pladser.
Tovholder: Maren Korsholm og Leif Damkier
Dette er en samtale gruppe om livsanskuelser - om at være menneske - om
meningen med livet - om kunstens betydning - om religionens indflydelse o.a.
Vi vil tilstræbe kreative, givtige samtaler, og deltagerne kan byde ind med
oplæg og emner.
______________________________________________________________

Musik
Søndags sammenkomst – med sang, samtale og debat.
Søndage d. 18 september;16. oktober og 13. november kl. 13-14.30
Flere forskellige værter. Tovholder Mette Marslund.
Vi mødes kl. 13.00 og synger sammen og drikker kaffe. Debat cafe, og evt. en
god historie til kaffen og samværet.
Adventsmøde – lørdag d.3. dec. musik, fællessang og fortælling

Musikalske fortællinger
Tirsdag i lige uger fra 14.15-16.30 i salen.
Tovholder: Bjerne Søberg og Leif Damkier.
I Musikalske Fortællinger vil vi præsentere forskellige genrer og musikværker –
lige fra jazz over forskellige symfonier til opera, og ud over tovholderne har vi
tilsagn fra Ole Dahl, Faaborg, og Erik Baes, Svendborg, om at medvirke i
programmerne. Vi skal opleve kompositionerne på baggrund af introduktion til
musikken og komponisten. Oversigt over emnerne tilsendes tilmeldte til holdet
og vil også blive lagt på Seniorakademiets hjemmeside.
04/10 Leif Damkier: ”Mozart i krig” – Er det lidt for meget?
18/10 Ole Dahl: Franz Schubert og hans ufuldendte symfoni
01/11 Ole Dahl: Schuberts Forellekvintet
15/11 Ole Dahl: Schuberts "Die schöne Müllerin"
29/11 Erik Baes; Durufle’s og Faure’s Requiem. “Samme tekst, to vidt
forskellige musikalske verdener.”
13/12 Bjerne Søberg: Juleknas - en musikalsk rejse fra Grieg til Gerswhin.

10/01 Ole Dahl: "Sindsygt god musik" - en fortælling om Robert Schumann og
menneskene omkring ham
24/01 Erik Baes: Jazz - “Montmartre. Hvad var det egentlig for et sted?”
07/02 Bjerne Søberg: Jean Sibelius, - et liv med optræden på de store scener,
violinkoncerter og symfonier.
21/02 Ole Dahl: Tchaikovskys 6. symfoni 07/03 Erik Baes: Gustav Mahler’s
femte symfoni. “ Det er næsten for meget”
21/03 Leif Damkier: Musikalske spidsfindigheder og særheder?
Det er nu lykkedes Seniorakademiet at få købt en el-klaver til salen. Det
betyder, at der kan demonstreres musik på stedet, hvis nogen af os ønsker
det.

Kunst/ design:
Strikning i teori og praksis
studiegruppe
ons kl.12-14 i lige uger. Rødt lokale.
Tovholder: Elsebeth Giessing
Strikkegruppen vidensdeler, idéudveksler og udforsker i fællesskab
strikkehåndværkets kulturhistorie og teknikker, som de kommer til udtryk
primært i Danmark og de øvrige nordiske lande, men også i den øvrige verden,
herunder hvordan det beskrives i mønstre. Strikning vil naturligvis være en del
af holdets aktiviteter, så vi i praksis kan udføre det, vi lærer undervejs. En vis
forhåndskundskab til og færdighed i strikning vil derfor være en fordel for
deltagerne. Der må påregnes lidt udgifter til garn og mønstre.

Naturvidenskab
Live streamede foredrag om naturvidenskab fra Århus Universitet.
Tirsdage kl.19-21 – obs. mødetid 18.45! i salen
Tovholder: Torben Nielsen og Bjørn Giessing.
En række spændende live streamede forelæsninger fra Århus Universitet, som
vi ser sammen og snakker om.
Foredragene er åbne for alle – også for ikke-medlemmer.
Foredragene er gratis.
27-09-2022
Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling
Ved professor i geologi Minik Rosing, GLOBE Institute,
Københavns Universitet.
Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet
for 4.500 millioner år siden.

Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi
mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.
ofn.au.dk/abstract/129
04-10-2022
Kvantefysikken - atomernes vilde verden.
Ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser, der førte til Niels Bohrs
atom- og kvantefysik som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå –
samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips
i smartphones.
ofn.au.dk/abstract/130
25-10-2022
Søvn og immunforsvaret.
Ved lektor i neurofysiologi Birgitte Rahbek Kornum, Institut for Neurovidenskab
Københavns Universitet.
Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere.
Omvendt påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme –
som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvnreguleringen. Hvordan forklarer
forskerne denne sammenhæng?
ofn.au.dk/abstract/131

01-11-2022
Vores urolige klode Ved lektor i geofysik
Bo Holm Jacobsen Institut for Geoscience Aarhus Universitet.
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme
og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv
holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer
om Jordens dybe indre.
ofn.au.dk/abstract/132
15-11-2022
Fagre nye genetiske verden
Ved professor i genterapi og personlig medicin Jacob Giehm Mikkelsen
Institut for Biomedicin Aarhus Universitet.
Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere
livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede
muligheder,
hvilket afføder væsentlige etiske diskussioner. Tag med på rejse i den fagre
nye genetiske verden.
ofn.au.dk/abstract/133

22-11-2022
Datalogien i din lomme:
Ved professorerne i datalogi Kasper Green Larsen og Kaj Grønbæk
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.
I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af
mange års datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om
teknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritmer og
brugergrænseflader der gavner

Kulturgrupper
Skulptur-vandre-gruppe
v. Bodil Lilliegaard.
100 skulpturer står der i Svendborg. Hvem vil med ud at vandre i Svendborg,
opsøge de forskellige skulpturer, og lære lidt om de forskellige kunstnere? Vi
mødes i Seniorakademiet 1. gang.
En gang om måneden, tirsdag kl. 12.00-14.00. Jeg har lagt en rute, der hver
gang udleveres.
Man skal ikke være gangbesværet, men ellers er alle velkommen.
30. august. 27. sep. 25. oktober 22. november

Kulturgruppe 1:
Den europæiske kultur og kulturpolitik
Mandag i ulige uger 10-12 i grønt lokale.
Tovholder Bjerne Søberg
- Mandag den 12. september: Tur til Skarø, afgang Svendborg Havn kl. 11.00.
Turleder: Preben . Frokost på den lokale cafe. Retur Svendborg kl. 17.30.
- Mandag den 26.september: Thurø kirkegård og kirke, hvor vi mødes på Ppladsen kl. 10.00. Turleder: Bjerne.
- Mandag den 10. oktober: "Guldalderen i dansk malerkunst" v/Poul.
Mødested: Det grønne værelse på Seniorakademiet kl. 10.00.
Der er stadig ledige pladser i gruppen Europæisk kultur, hvor vi lige nu er 6
deltagere. Der er plads til 8 deltagere i gruppen

Kulturgruppe 2 studiegruppe
tirsdag i lige uger
Tovholder: Kirsten Boding Schou
Kulturgruppe 3 studiegruppe (ingen pladser)
Tovholder: Vera Hansen og Helle Rasmussen
Program:
Torsdag 08.09.2022 Kl. 10.00-12.00
Karen Rasmussen fortæller om H. C. Andersen
Der serveres kaffe/te og boller
Seniorakademiet Salen.
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.
Kulturgruppe 4 studiegruppe (ingen pladser)
Tovholder: Mona Dorthea Klausen og Henning Sundwell
Aftaler løbende programmet.

Kulturgruppe 5
Torsdag i lige uger 14.00 – 16.00 på 1. sal i Seniorakademiet.
Efterårets mødedatoer: 22.09 - 20.10 – 17.11 – 01.12
Tilmelding er nødvendig - de 4 mødegange tilmeldes som en samlet pakke.
Torsdag d. 22.sept. Tidligere landbetjent i V. Skerninge Birger Jensen fortæller
fra sit liv i Politiet.
Torsdag d. 20. okt. Professor erimeritus, dr.jur.fra SDU Frederik Harhoff
fortæller om Ukraine.
Torsdag d. 17.nov. Journalist Amos Bendix holder oplæg med titlen ” Go – go
danserinden der blev forført af mikrofonen.”
Torsdag d. 1.dec. Hans Jørgen Hansen, Dinesgaarden, Taasinge, og tidligere
EU-diplomat fortæller om, hvordan EU har udviklet sig fra Kul – og Stålunionen i 1950`erne til en global økonomisk og politisk aktør.

Den 1. mødegang betales 100 kr. til gavekasse til oplægsholdere.
Afbud dagen før eller senest samme formiddag (tlf./ sms) til Vita tlf.
25713514 eller Rose tlf. 60654780 – roseandersen@webspeed.dk

IT- kurser
IT-Café:
IT-Café er et tilbud til Seniorakademiets medlemmer, hvor man kan få hjælp til
at løse computer- og telefon/tablet/IPad-problemer.
Anvende brugerprogrammer som office, pdf m.v.
Bestille billetter til tog, koncerter m.v.
Få adgang til digital post.
Hjælp til at kontakte kommune eller andre offentlige institutioner
om eksempelvis kørselsordninger, m.v.
Betjene seniorakademiets tekniske udstyr som projektorer og PC i forbindelse
med TV.
Torsdag den 08.09 kl. 12.00 - 14.00.
Torsdag den 06.10 kl. 12.00 - 14.00.
Torsdag den 03.11 kl. 12.00 - 14.00.
Torsdag den 01.12 kl. 12.00 - 14.00.
I-PAD/ IPHONE, NIVEAU1
Onsdag fra 9,45- 11,45 blåt lokale i alt 10 gange. Start 7. September.
Tovholder: Susan Wegeberg
Bliv fortrolig med din iPad eller din iPhone og lær at udnytte deres mange
muligheder og funktioner. Husk at medbringe iPad eller iPhone

I-PAD /IPHONE BEGYNDER
Onsdag fra kl 12.00-14.00. Start 7. September.
Tovholder: Susan Wegeberg
Bliv fortrolig med din iPad eller din iPhone og lær at udnytte deres mange
muligheder og funktioner. Vi starter helt fra bunden, næsten så I kan blive dus
med at bruge den.
Husk at medbringe iPad eller iPhone
Windows 10 – begyndere.
Mandag 9.30 – 11.45 i rødt lokale Start 22. august.
Tovholder: Herluf Clausen
Et hold for begyndere, der ikke har været på kursus før.
Indføring i de grundlæggende funktioner i Windows og fortrolighed med de
mest almindelige værktøjer.
Du skal have adgang til Windows 10 i hjemmet, ellers er der ingen
forudsætninger for at deltage på kurset. Du skal blot møde frisk og fuld af
spørgelyst, og så lover vi dig den bedst mulige kursusoplevelse.
Windows 11 A- studiegruppe
onsdag fra 9.30 – 11.45 i rødt lokale. Start 2. november.
Tovholder: Jørn Jørgensen
Vi arbejder med Windows 11 styresystem, funktions opdateringer, google drev,
google foto, mm.
Windows 10 B - studiegruppe
tirsdag fra 9.30-11.45 i rødt lokale. Start 23. august.
Herluf Clausen.
Kurset er et indblik i Windows 10 med fokus på brugerfladen og brugen af
systemet. Du vil efter endt kursus være i stand til at kunne finde rundt i det
grafiske brugermiljø og benytte Windows 10 som et effektivt redskab i det
daglige arbejde.

Højskoledage/ Foredrag
Alle foredrag og højskoledage foregår i salen
---------------------------------------------------------

Højskoledag:
De sorte fyrtårne i USA - 2. del
Mette Marslund
Lørdag d. 17.sept. kl. 10-13 (foredraget blev aflyst pga Corona i foråret)
En præsentation af nogle af de vigtigste litterære frontkæmpere i den
afroamerikanske kultur: James Baldwin, Toni Morrison, Coleson Whitehead
m.fl.
Gratis for medlemmer. 60,- for ikke-medlemmer

UKRAINES HISTORIE
Gunner Steenberg holder foredrag og viser film om Ukraines lange, spændende
og tragiske historie.
Lørdag den 24. september kl. 10 – ca. 15.
PROGRAM:
Kl. 10 Velkomst og morgensang.
Kl 10.15-11 Foredrag om Ukraine
Kl 11-11.15 Kaffe
Kl 11.15-12 Foredrag fortsat
Kl 12.30-13.15 Frokost
Kl 13.15-15 Filmen ”Den sorte jord” af den polske instruktør Ag.
2020. – Filmen har danske undertekster.

Holland fra

Kl ca. 15 Tak for i dag.
Tilmelding senest 19.september.
Pris inkl. frokost og kaffe: 100 kr for medlemmer og 150 kr for ikkemedlemmer.

Fokus på Rusland

d.

12. november fra kl.10 - ca. 15
En russisk digter skrev engang for længe siden at Rusland ikke kunne forstås
med forstanden, men kun med hjertet. Churchill mente, at Rusland er en gåde,
der er svøbt i et mysterium. Rusland er med andre ord ikke så lige til. Ikke
desto mindre vil vi gøre et forsøg på at forstå landet ved at undersøge de
lange historiske linjer i tsarernes Rusland, i det kommunistiske Rusland og
endelig Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud.
Vi har inviteret lektor og forfatter Erik Kulavig Jørgensen, Syddansk
Universitet til at dele sin store viden om russisk kultur, historie og
samfundsforhold med os denne dag.
Pris inkl. frokost og kaffe: 100 kr. – ikke medlemmer 150 kr.
Tilmelding via hjemmesiden kræves. Senest d. 7. november af hensyn til
bestilling af mad.

Højskoledag om Dante
d. 26. nov. fra 10- 14
Mette Marslund
Dante Aligheri er forfatter til et af verdens mest berømte litterære værker:
”Den guddommelige komedie”, der regnes for den vestlige verdens første
egentlige roman. Værket er skrevet i 1300-tallet på vers og beskriver jegpersonen Dantes vej gennem helvedet og skærsilden til paradiset.
Denne dag fokuserer vi på hans liv og samtid og ikke mindst på ”Den
Guddommelige Komedie”.
Pris inkl. frokost og kaffe: 100 kr. – ikke medlemmer 150 kr.
Tilmelding via hjemmesiden kræves. Senest d. 20. november af hensyn til
bestilling af mad.

Foredrag:
DENGANG I 50erne – noget om ERINDRINGER.
Onsdag 5. okt. Kl. 14-16. Salen, 1 sal.
Gunner Steenberg
Et foredrag med lyd og billeder – velegnet til at ruske op i den lidt rustne
hukommelse, til at genopleve det hele fra dengang, til at give mange ahaoplevelser. Jeg husker alt det som du (næsten) har glemt.
1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og
Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karlene og
pigerne på gårdene, den største erhvervsgruppe dengang. En hel livsform
forsvandt for altid. I byerne var der fortsat fattigdom og arbejdsløshed efter
krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. Danskerne fik adgang til alle de ny
forbrugsgoder i hjemmet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner
hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg
eller Spies. Men det kostede alt sammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge
– ofte som ufaglærte. Hvad kom de ny tider til at betyde - for den enkelte
familie? – og for samfundet? – For resten: hvad lavede vi om aftenen før
fjernsynet?
Amerikaniseringen satte sig massivt på kulturen: film, musik, dans, mode – alt
fra Guds eget land slugte danskerne – især ungdommen: James Dean, Marlon
Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly. Elvis Presley m fl. ”Husker du vor
skoletid” – ja - hvad husker du fra din skoletid? – hvad lærte vi egentlig i
skolen? – hvad kom du i gang med efter skolen? Skolen sorterede kraftigt os
børn: kun 4 % af en årgang tog studentereksamen. Det var før SU.
Så kom 60erne med SU i 1961 (i meget skrabet udgave), Gagarin og Berlinmuren også i 61, Cubakrisen 62, mordet på Kennedy 63 mm – men det er en
anden historie.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer os tilbage til
50erne.Gratis for medlemmer. 60 kr for ikke-medlemmer.
Tilmelding nødvendig.

Kvinde set fra ryggen. Forfatter Jesper Wung-Sung.
Torsdag d. 6.okt. 14-16
Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman ”Kvinde set fra ryggen”, der handler
om Vilhelm Hammershøis kone Ida. Hun bliver den store malers
livsledsagerske og foretrukne model. I dag sælges malerierne af den ofte
rygvendte kvinde for tocifrede millionbeløb, men hvem var hun? Wung-Sung
fortæller om research, kunst, følelser og om hvordan ”Kvinde set fra ryggen”
er forbundet med ”En anden gren”, romanen om hans oldeforældre, San og
Ingeborg Pris: 30 kr. for medlemmer. 90 kr. for ikke-medlemmer.

Serie af foredrag med tema: Svendborg og omegn:
I efteråret har vi valgt at sætte fokus på vores egen by med en række foredrag
om dens historie, fremtid, kultur og de kunstnere, der har deres rødder her.
Du skal melde dig til de enkelte foredrag hver for sig. Dette er IKKE en samlet
pakke. Der er forskel i pris, idet egne, kompetente medlemmer ikke betales for
foredrag.

Onsdag d. 14. sept. 13-15
Afdelingsleder Niels Valdersdorf Jensen, Svendborg museum:
Søfartsbyen Svendborg før og nu. Salen. 1. sal.
Svendborg er et af de største danske søfartssamfund både før og nu. I
foredraget fortæller historiker Nils Valdersdorf Jensen fra Svendborg Museum
om søfartens udvikling fra små buttede jagter til skonnerter og dampskibe, og
kampen mellem træ og stål og sammenstødet mellem Mærsk-familien og
træskibsbyggerne. Vigtigst af alt, fortælles om de skæbner, der var knyttet til
vandet – fra kaptajner til sømandsenker.
Pris: 30 kr. for medlemmer. 60 kr. for ikke medlemmer.

Onsdag d. 28.sept. Kl. 13 – 15.
Cand.mag. Poul Pedersen:
Karin Michaëlis (1872-1950) Salen. 1. sal
Karin Michaëlis var i sin samtid en verdenskendt forfatter, debattør og
foredragsholder. Hun skrev mere end 70 bøger, og i mellemkrigstiden var hun
den danske forfatter, der blev oversat til flest sprog.
Hendes vigtigste temaer var undertrykte kvinder og børn. Ja, idet hele taget
undertrykte mennesker.
Dem fandt hun mange af i det krigshærgede Europa. Med udgangspunkt i Wien
engagerede hun sig i flygtningearbejdet under 1. Verdenskrig. Senere husede
hun flygtninge i sit hjem på Thurø – for endelig selv at være flygtning i USA
under 2. Verdenskrig.
Fra at være en feteret forfatter efter sin hjemkomst gled Karin Michaëlis ligeså
stille ud af litteraturhistorien, men i de allerseneste år er en række af hendes
bøger genudgivet og også litteraturforskerne har fået øje på hende.
Hun er begravet på Thurø.
Pris.: Gratis for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer.
Onsdag d. 12.okt. 13-15
Arkitekt Klaus Johannesen, Svendborg
Byudvikling i Svendborg - havn, bymidte og lokalområder. Salen. 1. sal.
Svendborg by og kommune gennemgår i disse år en rivende udvikling. Én
måleenhed herfor er befolkningstilvæksten, men også når man ser på
byggeaktiviteten og aktivitetsniveauet i kommunens lokalområder er der
virkelig tale om en markant udvikling. På mødet vil arkitekt Klaus Johannessen
fra Svendborg Kommunes afdeling Byg og Byudvikling fortælle om langsigtede
visioner, kommende planer og aktuelle projekter på Svendborg havn, men
også berøre hvorledes udviklingen her spiller sammen med bymidten og
kommunens forskellige lokalområder.
Pris.:30 kr. for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer.
Onsdag d. 26.okt. 13-15
Cand.mag et teol. Mette Marslund:
Forfattere med rødder i Svendborg: Tom Kristensen og Johs.
Jørgensen. Salen. 1. sal.
To af de mest kendte forfattere med rødder i Svendborg er Tom Kristensen og
Johannes Jørgensen.
Denne dag ser vi på deres liv og forfatterskab.
Pris.: Gratis for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer.

DANMARK I 1960erne – årtiet med både FREMGANG og OPRØR.
Onsdag 2. nov. Kl. 14-16 i Salen 1. sal.
Gunner Steenberg
60erne blev årtiet med FREMGANG, hvor velfærdsstaten med fuld
beskæftigelse og social tryghed blev realiseret.. Parcelhus-DK og beton-DK
blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder: elkomfuret,
køleskabet, støvsugeren – og fjernsynet der for altid ændrede vores
hjemmekultur. Drømmen om en bil blev til virkelighed. Og ferien sydpå med
Tjæreborg eller Spies, der lærte danskerne at drikke vin. Men huset, bilen,
ferien m.m. kostede. Husmoderen måtte ud på arbejdsmarkedet – ofte som
ufaglært arbejdskraft i f. eks. elektronikindustrien. . Da hun stadig var
husmoder, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede og
brød ud sidst i årtiet.
60erne blev også årtiet med OPRØR: ungdommens reaktion mod
forældregenerationens materialisme, protester og opbrud i traditionerne. Ny
normer i moden, musikken, boformerne, kønsrollerne, skolen og uddannelsen
med studenteroprøret 1968. Protestaktioner mod atomkrig og Vietnamkrigen.
Hvad betød egentlig ungdomsoprøret i 68 for nu 50 år siden?
Foredraget brydes jævnligt af BREAKING NEWS – UDLAND: Gagarin som 1.
mand i rummet april 1961, Berlin-muren august 1961, Cuba-krisen okt. 1962,
mordet på Kennedy nov. 1963 m. fl. Samt af BREAKING NEWS – INDLAND: 4
betjente skudt på Amager 1965, Hærværk mod Den lille Havfrue m. fl.
Foredraget er ledsaget af talrige BILLEDER fra dengang.
Gratis for medlemmer. 60 kr for ikke-medlemmer.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 9. nov. 13-15. Salen. 1. Sal.
Organist Poul Christian Balslev:
Komponister og musikere og musik fra Svendborg:
Svendborg kaldes af mange "Musikkens by" og har i forhold til byens størrelse
et kæmpe udbud af koncerter af vidt forskellig karakter og i forskellige genrer.
Gennem de sidste år har flere musikere og komponister ligeledes slået sig ned
i byen p.g.a af dette men det er ikke et nyt fænomen at området trækker
musikfolk til. Povl Chr. Balslev vil denne eftermiddag fortælle om komponister
og musikere der gennem tiden har haft deres bopæl og virke i netop
Svendborg.
Der vil både blive spillet og sunget musik af nogle af disse personer.
Pris.:30 kr. for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 23.nov. 13-15
Lektor Jens Rolighed: Kunstnerne i Svendborg. Salen. 1. sal.
I Kerteminde er der Johannes Larsen Museet, i Faaborg et museum for
fynbomalerne, men Svendborg havde bestemt også i samme periode et
kunstnermiljø, som skabte mange kunstværker, som hænger i hjem på Sydfyn
eller på mere offentlige pladser, Dette foredrag vil især beskæftige sig med Kai
Nielsen og Niels Hansen, men vil også komme ind på andre sydfynske
kunstnere som Ruth Weber, Hagedorn Olsen, Ingvard Petersen, Henry Eriksen
og Anton Juul Petersen.
Pris: 30 kr. for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer.
FILM:
Filmklubbens fredagsfilm
åben for alle, der har betalt kontingent
Fredag en gang om måneden kl. 15.00 i rødt lokale
Tovholder: Mette Marslund og Herdis Iversen
Filmklubben viser forskellige gode film – ofte nogle, der er lidt specielle eller
anderledes. Bagefter spiser vi sammen og diskuterer filmen, hvis der er
tilstrækkeligt med tilmeldinger til spisning. Vi skiftes til at lave mad.
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TILMELD DIG TIL hnsortebro@gmail.com eller sms til 28251437
Fredag d. 2. sept. kl. 15.00
Bogtyven –
"Bogtyven" er en smuk film, der tager sig tid til at fortælle sin historie. Filmen
handler som nævnt først og fremmest om menneskets livsevne og om, at ord
giver liv. Ord gør mennesker udødelige – for de huskes, selv efter de er døde.
Temaet i filmen, som set på overfladen er historien om en ung pige, tyske
Liesel, som kort før anden verdenskrigs udbrud bliver solgt til et barnløst par af
sin fattige mor. Liesel er skræmt, ensom – og kan hverken læse eller skrive.
Men hendes nye far, spillet vidunderligt af karakterskuespilleren Geoffrey Rush
(Kongens store tale), lærer hende at læse, og hun begynder at leve i
"bøgernes og ordenes verden". Da familien opsøges af en flygtende ung jødisk
mand, Max, begynder de to at læse sammen og forsøger at glemme anden
verdenskrigs rædsler på den måde.
Fredag d. 7.okt. kl. 15.00
Parasite
Den sydkoreanske film 'Parasite' handler om en fattig familie af småsvindlere,
der bor i ubeskriveligt slum i Sydkorea. Familiens to store børn er dog begge
lige så handlekraftige som forældrene, så da drengen får mulighed for at
undervise en rigmands-datter i en godtroende familie, begynder en større
overtagelse, hvor hele hans familie snart snyder sig ind som medarbejdere.
'Parasite' er en original, kulsort og til tider dybt forstyrrende komedie om
klasseskel. Midt i komikken bliver det dog til tider meget mørkt og langt fra
morsomt, men handlingen er så kuleskør, at man er underholdt ud over det
sædvanlige.

Fredag d. 4. nov. kl. 15.00
Lyset i havet
Lyset i havet - ’Lyset i havet’ udspiller sig på en øde australsk ø i årene efter 1.
Verdenskrig, hvor en fyrpasser og hans kone forbliver barnløse efter en tragisk
abort. Men en dag konfronteres de med deres livs største moralske dilemma,
da en lille båd, med liget af en mand – og et levende, to måneder gammelt
spædbarn - skyller i land. Da de beslutter sig for at beholde barnet og opfostre
det som deres eget, får deres valg altødelæggende konsekvenser for samtlige
involverede.
Fredag d. 2.dec. kl. 15.00
Belfast
Kenneth Brannaghs meget smukke og Oscar nominerede film om hans
barndoms Belfast, hvor familiesammenhold og politisk og religiøs
overbevisning sættes på prøve i det urohærgede Nordirland.
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