
Velkommen til 43. semester 
 
Semestrets tema er 
”Personlighed — og mennesket bag” 
 
Mandag d. 21. januar 2019 
Leder af refugiet i Løgumkloster Helle Skaarup. 
Altid allerede elsket – set fra sidelinjen. 
Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. Helle er 
forstander på Løgumkloster Refugium. ”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de ga-
ver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter” siger Helle Skaarup. Bevidstheden 
som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen 
kommer vi omkring meget mellem jord og himmel. 
 
Mandag d.4. februar 2019 
Tidligere PET- politibetjent Hugo Mortensen. 
Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvin-
detække og stærkt begrænsede Intellektuelle ressourcer. 
I foredraget vil Hugo Mortensen gennemgå sin tilværelse, som spænder over alt lige fra en skole-
gang uden stor succes og videre til en mislykket karriere inden for militæret, hvor drømmen om en 
admiralstitel faldt til jorden. Til sidst vil Hugo komme ind på hans 
tilværelse som politimand, hvor han bl.a. vil inddrage forskellige sager, som han gennem tiden har 
været involveret i. 
 
Mandag d. 18.februar 2019 
Skuespiller og dramatiker Tina Kruse Andersen. 
Kropssprog, arketyper og skjulte tendenser. 
Et underholdende foredrag om menneskets arketypiske træk og kropslige attituder - om de bag-
vedliggende årsager til diverse kropslige variationer. Hvorfor tiltrækker de fleste af os altid de 
samme situationer igen og igen? Og hvordan kan det være at nogen tapper energi 
fra deres omverden, mens andre har en opladende effekt? Foredraget giver både stof til eftertan-
ken og motion til lattermusklen. 
 
Mandag d. 4. marts 2019 
Leder af KFUM’s Soldaterhjem Ruth Brik Christensen. 
KAFFE OG KAGE MELLEM KRUDT OG KUGLER. 
Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag om oplevelserne med og blandt udsendte dan-
ske soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og brygget kaffe, hun har også 
lagt ører, der vil lytte til soldaternes oplevelser. Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth hver 
aften givet små glimt af kristendommens trøst og budskab om kærlighed. 
 
Mandag d. 18.marts 2019. 
Administrerende direktør Carsten Aa. 
Historien om ”LINDØ port of ODENSE A/S 
 
Mandag d. 25. marts 2019. 
Generalforsamling med efterfølgende underholdning. 

 


