
”Den gode fortælling” 
 

Mandag d. 13. september 2021. 

Genralforsamling kl. 13.30-14.00. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne, 

 

Kl. 14.00-16.00  med 

Foredragsholder: Mogens Højstrup Sørensen, pensioneret skibsinspektør er tredje 

generation i sin familie, der har haft en karriere i søværnet. 

”Foredraget er en personlig beretning krydret med maritime detaljer og 

kendskab til livet på havet gennem tre generationer”. 

 

Mandag d. 27. september 2021 kl. 14.00-16.00 med 

Foredragsholder: Niels Bjerre-Poulsen, historiker og lektor. Foredrag om amerikansk 

historie, politik og kultur. 

 

”2020: Et skæbneår i amerikansk politik” 

Med udgangspunkt i sin nyeste bog USA: Kampen om magten fra Washington til Trump 

(2019), analyserer Niels den politiske situation i USA. Donald Trumps valgsejr ved 

præsidentvalget i 2016 var det største chok i USA’s politiske historie og årene siden har 

været paradoksale. Derfor ser mange også præsidentvalget i november 2020 som helt 

afgørende – ikke blot for den politiske udvikling i USA, men også for supermagtens 

fremtidige rolle i verden. 

 

Mandag d. 11. oktober 2021 kl.14.00-16.00 med 

Foredragsholder: Thomas Ulrik Larsen, sangskriver, musiker og musikforedragsholder. 

”Koncertforedrag om Shu-bi-dua”. 

Shu-bi-dua etablerede sig som Danmarks første egentlige postmoderne band. 

Ingredienser som revy, 60’ernes crazy komik, tegneserier, grillbarkultur og amerikansk 

rock blev blandet i et udtryk, der i begyndelsen virkede rodet og inkonsekvent, men som 

på få år, blev et helt sømløst tapet, som millioner af danskere har malet deres opvækst på. 

 

 

 

 



Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 med 

Foredragsholder: Erik Lindsøe, forfatter og kulturjournalist. 

”En fremmed kommer til byen”. Muntre historier om det gode 
kulturmøde. 

Der er altid ankommet fremmede, der forstyrrer os og forandrer os. I landsbyen kom 

tilflytteren. I storbyen kom fremmedarbejderen. I den globale landsby kommer de mest 

uventede. Med jævne mellemrum må vi derfor minde hinanden om, hvem vi er og hvordan 

og hvorfor vi hører sammen. I disse år skal vi lære at høre sammen på en ny måde. 

 

Mandag d. 8. november 2021 kl. 14.00-16.00 med 

Foredragsholder: Lisbeth Weitemeyer, cand. mag, dramaturg, dramapædagog og 

forfatter. 

”Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920” 

Christian X markerede et genforenet Danmark d. 10. juli 1920. I foredraget skal vi høre om 

både det daglige kvindeliv og vilkår og nogle af tidens markande kvindeskikkelsers 

påvirkninger inden for bl.a. kunst og kultur. Hvordan var deres kamp for at udøve deres 

kunst og få taletid i et mandsdomineret samfund, hvor kvinderne kun 5 år tidligere havde 

fået stemmeret. 

 

Mandag d. 22. november 2021 kl. 14.00-16.00 med  

Foredragsholder; Birthe og Erik Hviid, igennem mange år frivillige nogle måneder hvert 

år på et børnehjem i Kenya. 

”Vores liv med kenyanske børn”. 

En fortælling om arbejdet på et børnehjem i Kenya. 

 

 

 


