
Program forår 2023. 

____________________________________________________ 

Højskoledage: 
Foredrag og højskoledage foregår i salen, hvis ikke andet er anført. 

 
Højskoledag: 

 
Lørdag d. 21. januar: 

DEN JØDISKE GHETTO I WARSZAWA 
Gunner Steenberg holder foredrag og viser film om den jødiske ghetto i 

Warszawa – både den store tragedie og de 2 solstrålehistorier midt i tragedien. 
PROGRAM: 

Kl 10 Velkomst og morgensang 
Kl 10.15-11 Foredraget belyser den jødiske ghetto i Warszawa, oprettet af 

tyskerne 1940 og udslettet 1943. På disse 3 år faldt ghettoens indbyggere fra 
450.000 til 37.000 som følge af sult og sygdom og især deportationerne til KZ-

lejren Treblinka. Kort sagt: den største tragedie i det jødiske folks historie. 
Kl 11-11.15 Kaffepause 

Kl 11.15-12 Fortsat foredrag: midt under den store tragedie skinner 2 

solstrålehistorier igennem med stor kraft: 
1. solstråle: den jødiske opstand september 1943. En gruppe jøder griber til 

væbnet modstand mod tyskerne i september 1943 og holder ud i 1 måned. De 
fleste bliver dræbt i den ulige kamp mod Deutsche Wehrmacht, men en lille 

gruppe flygter ud af ghettoen gennem kloakkerne og opretter efter krigen 
Ghetto Fighters Kibbutz i Israel. Opstanden har stor betydning for den jødiske 

selvforståelse: ikke alle jøder ”gik som lam til slagtebænken”! 
2. solstråle: Irena Sendler. Alle kender Oscar Schindler fra filmen ”Schindlers 

liste”. Kun få kender Irena Sendler, katolsk sygeplejerske der reddede 2500 
børn ud af ghettoen med sin utrolige indsats og fare for eget liv. Hun 

arresteres også, tortureres, dødsdømmes, men undslipper i sidste øjeblik. 
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der belyser både 

tragedien og solstrålehistorierne 
Kl 12-13 Frokost 

Kl 13-14.30 Vi ser filmen ”The Courageous Heart Of Irena 

Sendler”. Filmen har engelsk tale og engelske undertekster. Med 
foredraget som baggrund og filmens tydelige handling går den 

gribende film rent ind i vores bevidsthed. 
Lea Kampe: En engel i Warszawa. – Ny bog om Irena Sendler kan 

stærkt anbefales. 
Bindende indbetaling af deltagergebyr ved tilmelding – Tilmeldingsfrist senest 

den 12. januar 
Pris for medlemmer: 100,- 

Pris for ikke-medlemmer: 150,- 
TILMELDING VIA HJEMMESIDEN. Senest den 14. januar af 

hensyn til bestilling af mad. 



Foredrag: 
Der kræves ikke tilmelding til foredragene. 
 

Foredragsrække: 
Det, vi tror på 

Tirsdage kl. 13-15.30. 7 gange fra d. 14.februar - 28 marts. Rødt lokale. 
Mette Marslund  

En gennemgang af de fem store verdensreligioner: Kristendom, Jødedom, 
Islam, Hinduisme og Buddhisme, med plads til samtale om, hvad vi tror på, og 

hvad troen betyder for kulturen og det liv, mennesker lever. 
Gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 60,- 

 
 

Konspirationsteorier:                                                                         

Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved SDU, Institut for historie.        
Onsdag d. 11. januar 13-15                                                        

Konspirationsteorier trives mange steder og er blevet et stadigt større 
problem.                                                                                      

Foredraget giver indblik i hvordan de opstår og holdes i live og hvad man stiller 
op med dem.                                                                                            

Pris for medlemmer: 30,- Pris for ikke-medlemmer: 60,- 

 
O, du mit verdens guld vær morskabsfuld: 

En fortælling om Thomas Kingo i kærlighed, digt og pligt 
Forfatter, journalist og fortæller Christian Kronmann 

Onsdag d. 8. februar 13-15  
En fortælling om Thomas Kingo i kærlighed, digt og pligt 

Lige fra mødet med sin første kærlighed må Thomas Kingo have erfaret helt 
ind i knoglerne, hvad han talte om, da han skrev: ”Sorrig og glæde de vandre 

til hobe/lykke, ulykke de gange på rad”. Flere af Kingos tidlige digte refererer 
til denne kærlighedens lykkeberuste tid. Men lykken var i begyndelsen en 

stjålen lykke, iblandet savn og mange genvordigheder. Og mindre end et år 
efter, at de elskende endelig havde fået hinanden, endte det hele dybt tragisk. 

Undervejs i sin fortælling om verdensmanden og himmelstormeren, Thomas 

Kingo, reciterer Christian Kronman primært digte fra Kingos delvist ukendte, 
livsbesyngende ungdomsværk, heriblandt selvfølgelig uddrag fra ”Chrysillis”, 

diget til han første store kærlighed. 
Pris for medlemmer: 30,- Pris for ikke-medlemmer: 60,- 

 

 
Slip ungdommen fri! 

Torben Vind Rasmussen, Efterskoleleder i Ryslinge og formand for 
Efterskoleforeningen 

Torsdag d. 2. marts   14-16  

Vores samfund har ofte travlt med at mene noget på de unges vegne. 

Markedsstyrede sociale medier og digitale teknologier markedsstyrer unges 



tankebaner og frirum. Forældre fejer vejen for de unge, for at de hurtigt kan 

blive lykkelige. Politikere er optaget af at få flere (unge) hænder, der kan løse 
den såkaldte ældrebyrde. 

Men alle gode intentioner ender for flere og flere ifølge Center for 
ungdomsforskning i sårbarhed, mistrivsel og identitetskrise. 

Lad os nu trække os to skridt tilbage, så den kommende generation selv finder 
værdier i deres liv, og ikke blot overtager vores værdier. Lad dem være glade, 

kede af det, lykkelige og ulykkelige, når bare de har nogle stærke 

fællesskaber, hvor de sammen kan udleve store livsstemninger. Med andre 
ord. Vi skal slippe ungdommen fri… 

Pris for medlemmer: 30,- Pris for ikke-medlemmer: 60,- 

 

 

Populisme – med fokus på Europa                                                    
Lektor i statskundskab Lars Johannsen, Århus Universitet             

Torsdag d. 16. marts 14-16                                                          
Populisme deler vandene. Svækker populismen demokratiet med ”Fake News,” 

kontroversiel opførsel, uansvarlige økonomiske politikker og splittelse eller er 
populisme en kraft som giver stemme til nye bevægelser og ’genstarter’ det 

politisk system? 

Populismen er aktuelt, men er også gammel. Vi kender til populisme helt 
tilbage fra Romerriget, 1800-tallet og før den 2. verdenskrig, men i de senere 

år har en bølge af populisme skyllet verden rundt. Donald Trump i USA, 
Filippinernes Rodrigo Duterte, Evo Morales i Bolivia, Brexit, Ungarns Victor 

Orbán og Syriza i Grækenland, er blot nogle eksempler. Også i norden 

debatteres populisme i form af Sverige Demokraterne, De Sande Finner, Nye 
Borgerlige og Dansk Folkeparti. 

Foredraget tager udgangspunkt i populisme som et verdensomspændende 
fænomen og stiller skarpt på, hvad populisme egentligt er. Er der tale om det 

samme fænomen verden rundt eller adskiller populisme sig fra land til land og 
fra kontinent til kontinent? 

Fra det globale bevæger foredraget sig til det lokale og undersøger de 
forskellige former for europæisk populisme og de konsekvenser populisme har 

for europæisk samarbejde, grundlæggende værdier, økonomi og demokrati. 
Pris for medlemmer: 30,- Pris for ikke-medlemmer: 60,- 

 
"H.C. Andersens barndom":  Henrik Nørregaard.                                 

Torsdag d. 30. marts kl. 13-16  

Med udgangspunkt i flere af H.C. Andersens eventyr, romaner m.v. belyses 
digterens barndom i Odense fra 1805-1819.                                             

Efter kaffepause ser vi den "Unge Andersen" hos rektor Meisling i Slagelse eller 

Plagelse, som han kaldte byen sidenhen. 

Oplægget er med powerpoint og film. 

Henrik har som folkeskolelærer beskæftiget sig med mange af H.C. Andersens 

eventyr og med udgangspunkt i figurer, steder i Odense og litteratur om 



digteren guidet flere grupper rundt i Odense.                                           

Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 60,- 

 
 

Et spørgsmål om etik: Mette Marslund                                           

Torsdag d. 27. april kl. 13-ca.16.00 

Nytte-etik, pligt-etik, dydsetik, anvendt etik eller metaetik??? 

Dette er en debatdag om etik og etiske spørgsmål, som der i høj grad er brug 

for at fokusere på i denne tid, hvor vi står over for store problemer som synes 

næsten uløselige.                                                                                
Dagen indledes med en kort gennemgang af de forskellige former for etik og 

derefter er der mulighed for debat om forskellige etiske spørgsmål. Vi håber på 
levende deltagelse i debatten.                                                               

Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 60,- 

 

Naturvidenskab: 
 

Live streamede foredrag om naturvidenskab fra Århus Universitet. 

Tirsdage kl.19-21 – obs. mødetid senest kl. 19.00  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. 
 

28. februar:  Hvad Grønlands indlandsis lærer os. Professor i glaciologi 

Dorthe DahlJensen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Hør om hvad boringer 
ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, skovafbrænding, 

vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. Og hvad kan 130.000 år 
gammel is fortælle os om hvor meget havspejlet kan stige i fremtiden? 

 
7. marts: Det er bare en virus. Overlæge og virusforsker Anders 

Fomsgaard, Statens Serum Institut. Virus er det mindste smitstof. Det er 
overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En 

del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om 
hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem 

 
21. marts: Kaffe: Lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, Institut for Biologi, 

Aarhus Universitet, læge og lektor i diabetes og ernæring Kjeld Hermansen, 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og lektor i 

naturressourceøkonomi Aske Skovmand Bosselmann, Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Hør tre forskere fortælle om kaffe 
– om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe vi 



drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for 

fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe. 
 

 
28. marts: Stjernernes vilde liv.  Adjunkt i astrofysik Mia Sloth Lundkvist, 

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet og professor i astrofysik 
Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Efter at 

stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennemgår de 

forskellige udviklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som ustabile 
stjerner eller som supernovaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye 

stjerner. 
 

18. april:  Fremtidens RNAmedicin: Postdoc i nanoscience Mette Galsgaard 
Malle, Interdisciplinært Nanoscience Center, Aarhus Universitet og professor i 

nanoscience Jørgen Kjems, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus 
Universitet. De fleste af os har fået RNAmedicin i form af mRNA-vaccine mod 

covid-19, men RNA kan bruges medicinsk til meget mere end vacciner. Hør om 
den RNAforskning der lige nu foregår som i fremtiden vil kunne lede til bedre 

behandling af en lang række sygdomme. 
 

25. april: Myrer: Seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Joachim Offenberg, 
Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Myrerne er på flere måder mere 

succesfulde end mennesket. De organiserer sig i store samfund som 

superorganismer og de opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du vil også 
høre om hvordan vi kan udnytte myrerne til biologisk bekæmpelse af 

skadedyr. 
 

 

____________________________________________________ 

  



Musik: 

 

Søndags sammenkomst – med sang, fortælling og debat. 

Søndage den 15.januar, 12.februar og d.19.marts 

kl. 14.00 -15.30. 
Flere forskellige værter.  

Vi mødes og synger sammen og drikker kaffe – og får serveret en god historie 
til kaffen, med mulighed for en snak og lidt debat. 

 
 

Musikalske fortællinger    
Tirsdag i lige uger fra 14.00-16.15 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. 

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?  

Seniorakademiet har købt et el-klaver til salen. Det betyder, at der kan 

demonstreres musik på stedet, hvis nogen af os ønsker det. 

  

____________________________________________________ 

  



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. 

HUSK TILMELDING, HVIS DU VIL SPISE MED – SENEST ONSDAG KL. 15! 
TILMELD DIG TIL hnsortebro@gmail.com eller sms til 28251437 

  
Fredag d. 6.jan. kl. 15.00 

En fantastisk kvinde 

Oscar vindende Chilensk film 

Marina er servitrice, men drømmer om at blive sangerinde. Hun er forelsket i 

den tyve år ældre Orlando. Efter de har fejret hendes fødselsdag, bliver 
Orlando syg og dør på hospitalet. I stedet for rum til at sørge over tabet af sin 

elsker bliver hun mistænkeliggjort af såvel læger som politi og Orlandos 

familie, der ser hende som en paria. Marinas identitet er også hendes byrde og 

den er faretruende tæt på at knække hende. 

 

 
Fredag d. 3. febr. kl. 15.00 rykkes til marts! 

Den grønne cykel 

Saudi arabisk film om den 10-årige Wadjda, hvis højeste ønske er en cykel. 
Men i Saudi-Arabien er det forbudt for kvinder at cykle, så hendes mor 

forsøger at tale hende fra idéen. Det afholder dog ikke den selvstændige 
Wadjda fra at tage sagen i egen hånd. 

Hun beslutter sig for at stille op i skolens konkurrence om at citere Koranen, 
hvor pengepræmien er stor nok til, at hun selv kan købe sin egen cykel - med 

eller uden mors accept. Mens hun gang på gang støder ind i de 
begrænsninger, samfundet pålægger hendes køn, begynder folkene omkring 

hende så småt at se kvaliteterne i den unge rebel. 
Det er den første spillefilm, der er optaget 100 procent i Saudi-Arabien og den 

første som er instrueret af en kvinde. Filmen deltog i Oscarnomineringen. 
 

Fredag d. 3. marts kl. 15.00 Rykkes til februar 
Hærværk  

Filmatisering af Tom Kristensens klassiske roman om det selvdestruktive 

menneske. Litteraturkritikeren Ole Jastrau (Ole Ernst) vælger at frigøre sig fra 
sin velordnede, borgerlige tilværelse. Han lader den stærkt venstreorienterede 

forfatter Steffensen (Jesper Christensen) flytte ind hos sig, hvad der snart 
medfører opløsning af hans hjem og hans ægteskab. Akkompagneret af 

mailto:hnsortebro@gmail.com


gevaldige drukture kvitter Jastrau dernæst arbejde, omgangskreds osv. i en 

søgen efter en dybere mening med tingene.  
 

Fredag d. 31. marts kl. 15.00   OBS!! På grund af påsken vises filmen den 
sidste fredag i marts. 

Drive my car 
Oscar vindende japansk film bygget over en novelle af Haruki Murakami. Den 

handler om en teaterinstruktør og skuespiller Yûsuke Kafuku, hvis verden 

pludseligt bliver vendt på hovedet, så han tvinges til at gentænke sit liv. 
Filmen handler om sorg, savn, kærlighed, venskab og kunst.  

 
 

____________________________________________________ 

 

  



Studiegrupper: 
Der kan være venteliste til nogle af studiegrupperne. Vi opretter nye 

studiegrupper efter behov, så når der er basis for en ny gruppe, vil vi formidle 

opstart af en ny. 

Litteratur: 
 

Litteratur 1                  studiegruppe  

torsdage i lige uger fra 14.00 - 16.00 i blåt lokale.  Start 12. januar  
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 2 studiegruppe 

Sidste torsdag i måneden i grønt lokale. Start 26. januar. 
Tovholder: Inge Knudsen. 

Gruppen finder i samarbejde de titler, der læses. Det kan være meget bredt fra 
islandsk til japansk litteratur. 

Der er venteliste til gruppen. 
 

Litteratur 4                  studiegruppe     
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.  

Mødegange: 10.jan., 24.jan., 7.feb., 7.marts, 21. marts, 18. april og 9. maj. 

 

Litteratur 5.                 studiegruppe  

En onsdag om måneden fra 14.00 -16.00 i blåt lokale.  
Start d. 18. januar  

Tovholder: Erna Søndergaard 
Litteraturstudiekreds omkring nyere europæisk og amerikansk litteratur.  

Program kommer senere. 
Der er venteliste til gruppen. 

 

Litteratur 6.                 studiegruppe 
Mandag i lige uger fra 10-12 i grønt lokale.  Start 9. januar.  

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. 



 

Sprog: 
 

 
Fransk Studiegruppe (NYT!!) Start 11. januar 2023. 

Onsdag kl. 16:00 – 18:00 i grønt lokale. Start d.  
Tovholdere: Philippe Callec og Odette Ahm 

Fransk konversation med en ægte franskmand – om fransk kultur, gastronomi 
og andet spændende. Vil du gerne støve dit skole-fransk af, er dette gruppen 

for dig. Niveau: let øvet. Der bliver fokus på samtaleemner, der er interessante 
for gruppen og relativt lidt på grammatik og bøjning af franske verber. 

Vores tovholdere er tilflyttere til Svendborg. Philippe er stadig i job – derfor det 

relativt sene tidspunkt. 
 

Engelsk B.              studiegruppe         

mandag fra 9.45 – 11.45 i blåt lokale. Start 9. januar.       
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. Starter d. 9. januar.                

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 11. januar.      

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 
 
Historie.               Studiegruppe 

Torsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16. i rødt lokale.  Start 5. januar.  
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 så vi på Den store nordiske krig og Karl 12, 

Landboreformerne, Struensee, Margrethe 1. og Ukraine gennem 1200 år.  
I sæsonen 2022-23 tager vi en tur rundt om Rusland, vi ser på nabolandene - 

deres historie og ikke mindst relationerne gennem tiden til Rusland.  

 
 

Debatgruppe 1  studiegruppe  
torsdag i lige uger fra 9.45-11.45 i salen. Starter 12. januar.  

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. 
Der er venteliste til gruppen. 

 

Debatgruppe 2.                        studiegruppe        
torsdage i ulige uger fra 9.45-11.45 i blåt lokale.     Start 5. januar. 

Tovholder: Alice Lessel 
Her kan man mødes for at debattere tidens mange spørgsmål i et fordomsfrit 

og åbent samvær.  
Der er venteliste til gruppen. 

 
Debatgruppe 3.                             studiegruppe                   

fredag i ulige uger   kl. 9.45-11.45 i blåt lokale.  Start 6. januar.        
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. 

Der er venteliste til gruppen. 
 

 

 
Slægtsforskning                         studiegruppe         

mandag i ulige uger fra 13.-16.  i rødt lokale.    Start 16. januar. 
Tovholder: Tove Schmidt 



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.     

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. 

Der er venteliste til gruppen. 

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. 

 

 

  



Kulturgrupper: 
 

 

Kulturgruppe 1: 

Den europæiske kultur og kulturpolitik 
Mandag i ulige uger 10-12 i grønt lokale. Start d. 12. januar. 

Tovholder Bjerne Søberg 

Program: Datoerne planlægges løbende af gruppen 
a. besøg i Brecht Hus, Kogtved 

b. tur til Marstal Søfartsmuseum 
c. tur til Odense (Albani kirke, Domkirken og Møntergården) 

d. Det Sydfynske Øhav (besøg/foredrag) 
e. tur til Langelandsfortet 

f. tur Thorø rundt med guide. 
g. tur langs Odense Å 

 
Der skal påregnes udgifter til transport og entrè forbindelse med aktiviteterne i 

gruppen. 
 

 
Kulturgruppe 2    studiegruppe     

Tirsdag i lige uger kl. 14:00 (hvor intet andet er anført) 

24/1 Ulla Sonne og Bente Sonne, Kaffe i konditoriet i Brogade Canalè 100 

kr. Vi mødes kl. 14:00 ved Ulla, Sankt Peder Stræde 7, 5700 

Svendborg 

7/2 SAK: Der har lukket tirsdage, så vi får det hele for os selv. 

Udstillingen er i samarbejde med biblioteket og hedder Create. Den 
skulle være spændende med nytænkning osv. Henrik på SAK giver 

en orientering og der kan drikkes kaffe og spises kage der. Han vil 
desuden fortælle lidt om den permanente Carl Nielsen samling. Pris 

oplyses senere. 

21/2 Broholm Broholmsvej 32, 5884 Gudme                                                                         
Rundvisning, kaffe og kage 150 kr. (rundvisning betales delvis af  

fælleskassen) 

21/3 Henrik: Egebjerg Mølle Issø, Henrik tager sig af besøget på møllen, 

vil lave pitstop i bilerne derud, fortæller selv om det, og så samle 

det hele til et foredrag på møllen. 

18/4 Skarø med Preben Afgang med færge kl.10:45. 100 kr. for færge, 

200 kr. for mad på Cafe Sommersild. Guidet tur rundt med besøg 
bl. a. i kirken. – (ca. 2 km gåtur). 

 Hjemkomst Svendborg 17:15. 

 



2/5 Koldkrigsmuseum, Vognbjergsvej 45,5935 Bagenkop. 

 Entre 100 kr., Guide betales delvis af fælleskassen, Kaffe og kage 

på stedet 75 kr.  

Eventuelle afbud skal ALTID gives senest kl. 12:00 fredagen før (manglende 

afbud medfører betaling for kaffe m.v.) 

Tovholder: Kirsten Boding Schou, telefon 2620 5651 E-mail 

kirstenschou@thuromail.dk 

Hver især sørger for transport og aftaler fælleskørsel. 

Der indbetales 100 kr. til fælleskassen kontant ved første møde eller på 

MobilePay 26 20 56 51  

 

Kulturgruppe 3   studiegruppe  

Tovholder: Vera Hansen og Helle Rasmussen  
Start Onsdag d. 11. januar. 

Mødetid er normalt torsdage i lige uger - oftest formiddag, og møderne oftest 
uden for huset. 

 
UDFØRLIGT PROGRAM FOR KULTURGRUPPE 3: 

 
ONSDAG 11. JANUAR 2023 KL. 10.00 – 11.30  

Det Gode Madhus. Ryttervej 39, 5700 Svendborg 
Rundvisning og dialog 

Det Gode Madhus vil til slut invitere os på smagsprøver. 

Vi mødes på Ryttervej 39, Svendborg kl. 10.00 
Det Gode Madhus er et moderne produktionskøkken. Køkkenet blev opført i 1998 

og bliver løbende moderniseret.Det Gode Madhus er Svendborg kommunes 
kommunale leverandør af mad. De leverer mad til pensionister i eget hjem i 

Svendborg og på Langeland, samt til pensionister på plejecentre i Svendborg 
kommune. Det Gode Madhus anvender årstidens råvarer og tilbereder maden 

på traditionel vis efter gode gamle opskrifter, hvor kvalitet er nøgleordet tilsat 
ny viden, så maden både er nærende og velsmagende, og der er noget for en 

hver smag – både kendte, klassiske og nye retter. 

 

TORSDAG 02. FEBRUAR 2023 Kl. 10.00 - 12.00 
Birthe Bergmann Sejrup, Svendborg Senioridræt.   

Seniorakademiet, Salen 1. sal, Ørkildsgade 21, 5700 Svendborg 
Oplæg om senioridræt 

Vi mødes på Seniorakademiet kl. 10.00, hvor der serveres kaffe/te og brød. 
Svendborg Senioridræt: Motion, træning og fællesskab til alle seniorer – både 

de nye unge seniorer, dem der har flere år på bagen som pensionist, og dem 
der er nået langt op i den tredje alder. Svendborg Senior Idræt er en selvstændig 

forening, der er oprettet på foranledning af Svendborg Kommune med henblik 
på at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og socialt samvær for alle 

selvhjulpne seniorer i kommunen. Opgaven har derfor både et sundhedsmæssigt 
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og et socialt sigte. Aktiviteterne organiseres ved frivillig indsats fra foreningens 

medlemmer og tilbydes i konkurrence med andre udbydere. Det giver Svendborg 
Senior Idræt en forpligtelse overfor kommunen og dens borgere til at udbyde et 

bredt udvalg af aktiviteter til rimelige priser, som dækker efterspørgslen, og som 
samtidig sikrer foreningen en sund økonomi. Opgaven løses kun tilfredsstillende, 

hvis foreningen råder over en organisation, som både er effektiv og professionel 

og som består af engagerede, ansvarlige og tilfredse frivillige. 

TORSDAG 23. FEBRUAR 2023 KL. 10.00 - 12.00 

Forsorgscenter Sydfyn, Stenpladsen 5, 5700 Svendborg 
Orientering om stedets funktion og indsats for brugerne.  

Vi mødes på Stenpladsen 5, Svendborg kl. 10.00 
Forsorgscenter Sydfyn drives af Svendborg Kommune og rummer følgende 

tilbud, alle efter Serviceloven: 

- Faste botilbudspladser  
- Herbergspladser 

- Efterforsorgspladser 

- Støtte- og kontaktperson (SKP) 

- Gadesygeplejerske 

- Værestedet "Stenbruddet"  

 

Torsdag d. 9. marts: Væverske Jette Nevers, Stoense Udflyttervej 13, 

5953 Tranekær 
Vi mødes på Seniorakademiet kl. 9.30 for fælleskørsel til Langeland 

Kl. 10.30-12.00 Besøg hos Jette Nevers, som viser sit værksted og fortæller 

om sit liv og virke. Jette Lykke Nevers (født 17. maj 1943) er 

en dansk væver og tekstilkunstner, uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 

København. Hun har modtaget adskillige hædersbevisninger, og har flere 

gange modtaget støtte fra Statens Kunstfond. Jette Nevers har været 
underviser samt medlem af bestyrelsen på Designskolen i Kolding.  

Jette Nevers har en omfattende produktion, der kan opdeles i billedvævningerne, 
kirkelige opgaver, design af metervarer samt frie eksperimenter. Jette Nevers 

kirkelige opgaver omfatter værker i 13 forskellige kirker på Fyn, værkerne 
omfatter udsmykningsopgaver, kortæpper, messehagler m.m. Det gælder 

bl.a. Vor Frelser Kirke i Korsløkke Sogn, Odense, der har et billedtæppe med 
motivet "Det Daglige Brød" 

  
Kl. 12.00-12.30 Vi besøger Kunsttårnet på Korsebøllevej 2a, hvor Jette Nevers 

udstiller. Evt. også Kunsttårnet på Lohalsvej 5a, hvor Sonia Brandes udstiller. 

Kl. 12.30-13.00 Tullebølle Fritidspark, Bygaden 74a, Tullebølle, hvor vi spiser 

madpakkerne i parkens "madpakkehus". 

Kl. 13.00-13.30 Gå-afstand til Nowhuset, Skolevej 10, som vi besøger som 

afslutning på turen. 

Kl. 13.30-14.30 Kørsel retur til Svendborg. 

TORSDAG 30. MARTS 2023 KL. 10.00 - 13.30 
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Kl. 10.00 – 11.30: Svendborg Begravelsesforretning, Kullinggade 16, 5700 

Svendborg 
Vi mødes i Kullinggade 16, Svendborg kl. 10.00. 

Bedemand Peter Honore vil fortælle om de praktiske opgaver ved 
begravelser/bisættelser  

Kl. 12.00 – 13.30 
Svendborg Krematorium, Assistenskirkegården, Valdemarsgade 65, 5700 

Svendborg 

Kirkegårdsleder Dennis Andersen fortæller om krematoriet 
Svendborg Krematorium betjener hele det sydfynske område. Hvert år foretages 

1500 kremeringer. Krematoriet er placeret midt på Assistens Kirkegård, og 
bygningen ligger i tilknytning til kapellet. 

 
TORSDAG 20. APRIL 2023 KL. 9.00 - ca. 15.30 

Kl. 10.00-11.30 
Galleri no 44/Kunsthuset, Ristingevej 29, 5932 Humble 

Vi mødes på Seniorakademiet kl. 9.00 for fælleskørsel til Langeland. 
Vi besøger Per Buk og Ann-Kerstina Nielsens galleri og keramiske værksted. 

GALLERI NO 44 er et kunstnerdrevet galleri, hvor kunstnerne Ann-Kerstina 
Nielsen og Per Buk viser og sælger deres kunst indenfor maleri, unika, grafiske 

papirarbejder, originalskitser, akvarel, mixed media og keramik.  
Kl. 12.00-13.30 

Fiskeriets Hus 

Havnegade 2, 5935 Bagenkop 
Entre incl. rundvisning: 50 kr. pr. person 

Oplev hvordan mennesker og teknologi har udviklet fiskeriet frem til moderne 
tider. 

Se et fiskerhjem, som det tog sig ud i gamle dage. Redskaber, de brugte, og 
værkstederne, der understøttede erhvervet. En udstilling med sjove, kuriøse og 

bemærkelsesværdige effekter fra en svunden tid, der vidner om hårdt arbejde, 
flid og viljestyrke. 

Vil du prøve kræfter med en fiskekutter i Østersøen? Så prøv vores simulator. 
Her kan du navigere i magsvejr og under hårde forhold med bølger, regn og 

rusk. 
Du kan sejle dag- og natsejlads på søen og i havn, hvor du deler havet med 

andre fartøjer. 
Simulatoren er udviklet med udgangspunkt i kutteren SG 92. Havnemiljøet 

simulerer Bagenkop. 

Kl. 13.30-ca. 14.30 
Bagenkop Kro 

Østergade 15, 5935 Bagenkop 
Fælles frokost på Bagenkop Kro. Derefter hjemkørsel til Svendborg 

Bagenkop Kro tilbyder fisketallerken for 179,- kr. Et stjerneskud for 149,- kr. En 
Bagenkopfilet for 139,- kr. En burger for 149,- kr. mm. 

 
TORSDAG 11. MAJ 2023 KL. 10.00 – 14.30 

Andekærgård, Kragekærvej 12, 5700 Svendborg 
Vi mødes på Seniorakademiet kl. 10.00 for fælleskørsel til Tåsinge. 



Vi besøger Andekærgård og hører om kvægdrift og produktion af biogas. 

Vi medbringer madpakke og drikkelse, som nydes i det fri efter besøget på 

Andekærgård. Hvis vejret er til det ved Skoballe Havn. Ellers hos Vera privat. 
Industrilandbruget Andekærgård på Tåsinge driver en mælkeproduktion med 

1400 malkekøer. 
Der bliver født mellem 1600 og 1700 kalve på Andekærgård hvert år. Ud af dem 

bliver 400 kviekalve til nye jersey malkekøer. De resterende kalve, der er 
krydsningskalve, ender som kød i køledisken. 

Hovedparten af materialet til biogasanlægget producerer Andekærgård selv i 
form gylle, græsensilage mv. Biogasanlægget er på 8,8 millioner kubikmeter 

biogas om året, svarende til fem millioner kubikmeter naturgas. Anlægget kan 
opvarme ca. 3000 husstande. 

 

TORSDAG 1. JUNI 2023 KL. 9.30-14.00 
Ernsts Samling, Østergade 57, 5610 Assens 

Entre med rundvisning: 140 kr. pr. person 
Medbragt mad på Café Ernst kl. 12.00 

Vi mødes på Seniorakademiet kl. 9.30 for fælleskørsel til Assens. 
I fabrikantens stuer er alle flader dækket med overdådige kunstgenstande, 

prægtige sølvvarer og kitsch, hvis lige der aldrig er set. I sølvvarefabrikant 
Frederik Ernsts (1892-1976) tidligere hjem, skaber væg-til-væg-tæpper og 

flader i marmoreret træ en stemning af lige dele “mormor” og “riddersal”! 
ERNST er historier om provinsindustri, samleri, sølvvarer, kønsidentitet, familie 

og rejser ud i verden. Om at komme hjem. Om at tage et stykke af verden med 
hjem hver gang. 

 
TORSDAG 22. JUNI 2023 KL. 10.00 – 14.00 

Den Romantiske Have, Sanderumgaard, Sanderumgårdsvej 152, 5220 Odense 

SØ 
Entre: 70 kr. pr. person 

Vi mødes på Seniorakademiet kl. 10.00 for fælleskørsel til Sanderumgaard 

Vi medbringer mad og drikke, som indtages i haven 

I umiddelbar tilknytning til hovedbygningen på Sanderumgaard findes den 

gamle romantiske landskabshave. Det er en af de første af sin slags i Danmark, 
oprindelig etableret af Johan Bülow i perioden 1793 – 1828. Havens areal er 15 

ha. og af den oprindelig udformning eksisterer stadig hytterne Tankefuld og 
Sommerlyst. Arealet bindes sammen af et større kanalsystem på ca. 2 km., som 

samler øer, plæner og park. 
Året inden gehejmeråd Johan von Bülow i 1793 måtte forlade sin post som 

hofchef for kronprins Frederik, havde han købt godset Sanderumgaard ved 
Odense. Allerede fra begyndelsen gik han op i driften af sit nye gods, og ikke 

mindst var han optaget af haven. På et 40 tønder land med vandrigt areal 
anlagde han det, der med tiden skulle blive én af de skønneste, romantiske 

haver i Danmark. 
Ud fra en omfattende viden om store haveanlæg ude i Europa gik Bülow i gang 

på Sanderumgaard. Fra hans bevarede bibliotek, som i dag befinder sig på Sorø 
Akademi og fra arkivet på Sanderumgaard fremgår det, at kendskabet til 



samtidens såvel litterære som teoretiske værker var omfattende. Så fra 

begyndelsen var hans forestillinger om et romantisk anlæg ambitiøst. Bülows 
projekt var af en sådan karakter og udviklede sig tillige så langsomt, at da han 

døde i 1828, stod haven endnu ikke færdig. 
Forud for købet af Sanderumgaard havde Johan Bülow været rådgiver for 

kronprins Frederik vedrørende Frederiksberg Have og i forbindelse med det 
anlæg, som i 1790 blev udført af slotsgartner Johan Ludvig Mansa omkring 

Marielyst Slot ved Helsingør. Anlægget på Sanderumgaard med ellemose, søer, 

dertil skov og ufremkommeligt krat var dog af en ganske anden karakter end de 
kongelige lysthaver. Bülow måtte her tage fat fra begyndelsen med at få hele 

området drænet. Dernæst blev landskabet planeret, og kanaler gravet for at 
lede alt vandet gennem anlægget. Da alt det omfattende arbejde med 

planeringen af have var tilendebragt, og stier og udsigtspunkter var anlagt, gik 
Bülow i gang med beplantningen. 

 
 

Kulturgruppe 4    studiegruppe  
Tovholder: Mona Dorthea Klausen og Henning Sundwell  

Gruppen aftaler løbende programmet.    
Der er venteliste til gruppen.       

 

Kulturgruppe 5   Studiegruppe                                                          

Torsdage i lige uger kl. 14.00 – 16.00 en gang om måneden på 1.sal. 

Forårets mødedatoer: 26.01. – 23.02 – 23.03 – 20.04  2023  

Torsdag d. 26.1: Formanden for Svendborg kommunes 
senior/soc./sundhedsudvalg Hanne Klit fortæller om arbejdet med at skabe 

muligheden for det gode ældreliv. 
Torsdag d. 23.02.2023 : Projektleder for ”Nye veje” Birgitte Orthmann 

fortæller om et tilbud til personer, der sælger sex og sugardater – ”Er 

glædespiger glade?” 
Torsdag d. 23.03.2023 : Chefredaktør på Fyns Amts Avis Rikke 

Bekker giver oplæg med titlen ”Sådan skaber vi meningsfuld forandring på 
Fyns Amts Avis”. 

Torsdag d. 20.04.2023 : Kunstner Hans Kjær, Rudkøbing fortæller om 
projektet ”Art2change”- om børn og kunst i Ghana. 

For evt. nye medlemmer fra januar 2023 er betalingen til gavekassen til 
oplægsholderne 50 kr., som venligst betales kontant 1. mødegang 

(26.01.2023) 

Afbud dagen før eller senest samme formiddag (tlf./ sms) til Vita tlf. 25713514 
eller 

Rose tlf. 60654780 – roseandersen@webspeed.dk 
 

____________________________________________________ 
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IT- kurser: 
 

IT-Café: 

Første torsdag i en lige uger kl. 12.00 – 13.00 

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. 

12. januar 
9. februar 

9. marts 
6. april 

 
I-PAD/ IPHONE, NIVEAU1 

Onsdag fra 9,45- 11,45 blåt lokale i alt 10 gange.  
Start 11. januar. 

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. 

Der er venteliste til holdet 
  

I-PAD /IPHONE BEGYNDER 
Onsdag fra kl 12.00-14.00.  

Start 11. januar. 
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    

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.          



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.      
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. 

 


