
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Praktiske oplysninger: 
Start:        Onsdag den 5. oktober 2022 – onsdag d. 22. marts 2023 
Pris:         Kr. 950,-/ *770,- (*for pensionister og efterlønnere i Herning Kommune) 
Tid:           Kl. 10.00 – 12.00 inkl. pause m/kaffe 
Sted:        Festsalen, ”Huset No7”, Nørregade 7, 7400 Herning og 
Arrangør: Kirsten Bjørn-Thygesen, forstander FOF 
 



Onsdag d. 5. oktober: ”Gobler ældes baglæns” 

v/ forsker Nicklas Brendborg 
Med afsæt i sin bestsellende bog ”Gopler ældes baglæns” fortæller Nicklas Brendborg om videnskabens svar på et 
langt liv. Hvad skal vi spise? Hvordan skal vi leve? For at finde svarerne tager vi på en hæsblæsende rejse til klodens 
fjerneste egne og mest højteknologiske laboratorier. Undervejs møder vi zombieceller, gopler der ældes baglæns og 
både gale og geniale videnskabsmænd og –kvinder. Nicklas Brendborg er MSc i Bioteknologi ved Københavns 
Universitet og er et af de mest lovende forskningstalenter på området 

 

Onsdag d. 26. oktober: ”Fra Ishavet til Ukraine – en rapport fra Ruslands grænseland” 
v/ journalist Thomas Ubbesen og Anne Haubek 
Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at vi skulle 
opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, der - som et moderne jerntæppe – 
har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan forstå og tale med hinanden længere?  
Journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen er netop vendt hjem fra en episk rejse tæt 
op ad den russiske grænse fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende slagmarker i syd. Undervejs har de 
mødt og talt med snesevis af de hverdagsmennesker – russere, finner, baltere, polakker, ukrainere, moldovere og 
mange andre – som dagligt er tvunget til at leve med fjenden, løgnen og ondskaben som nærmeste nabo.  
Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i en bog, som udkommer på Gyldendal til efteråret. Mød 
de to journalister til et levende foredrag, der går helt tæt på bevægende menneskeskæbner langs det nye jerntæppe, 
det 21. århundredes østfront. 

 
Onsdag d. 9. november: ”Omtanke”  
v/ Skuespiller Thure Lindhart 
Med dette foredrag vil jeg gennemgå vores kulturhistorie, tale vigtigheden og nødvendigheden af denne, om at 
fortælle historier både som individer, bedsteforældre til børnebørn og på samfunds plan. Omtanke er, når vi tænker, 
og tænker om. Når vi tænker på hinanden, os selv i hinanden og hinanden i os selv.  

Onsdag d. 23. november: ”Sur for en sikkerheds skyld - et foredrag om at være livsglad 
uden at være lalleglad” v/ journalist Mikael Kamber. 

Vi lever i en tid med store muligheder og store trusler. Foredraget er til dig, der forsøger at finde en sund balance 
mellem mulighederne og truslerne. Du får indblik i, hvorfor det hverken er nok at være ”sur for en sikkerheds skyld” 
eller at gå rundt med en evig ”ja-hat” på. - Det handler om at kunne træffe de hensigtsmæssige valg i situationen. 
Foredraget SUR FOR EN SIKKERHEDS SKYLD? er baseret på de sidste 25 års forskning i positiv psykologi og 
Mikael Kambers arbejde med emnet i mere end 10 år. Du får konkrete metoder til at navigere mellem det negative og 
det positive i hverdagen. Og du får et overblik over den nyeste viden om trivsel, livsglæde og stærke relationer – både 
i privatlivet og i arbejdslivet. 

Onsdag 7. december: ” Juleafslutning med Ole Jørgensen og pianist” 
v/ Ole Jørgensen og pianist  
Julen har mange traditioner og en af dem er masser af sang og musik. Denne formiddag vil boble af julesange og salmer 
når Ole Jørgensen med sin pianist byde ind til juleafslutning. Der vil være solosang og masser af fællessang og 
fortællinger i bedste julestemning. Vi skal synge sange vi alle kender, men vi skal også præsenteres for nye sange både 
som fællessang og gennem solosang. Vi tager et par timer væk fra ”larmen i verden og hverdagen” og samles om 
harmoni, fred og gode toner. Julebarometeret skal gerne kommet helt i top og ramme julestemningen inden vi skilles og 
vi ønsker hinanden en glædelig jule og ønske hinanden ”Fred på jord” 

 
Onsdag d. 11. januar: ” 200 års økonomisk kriminalitet” 
v/ tidl. adm direktør i Nordisk Fjer Anders Wejrup 
Økonomisk kriminalitet og sammenbrud i Danmark gennem de seneste 200 år med fokus på prominente, omfattende 
og spektakulære sager i såvel erhvervslivet som i det offentlige. En rejse ind i menneskers magtbegær, drømme, 
fristelser og bedrag. Der sættes tillige fokus på de ofte store menneskelige og økonomiske omkostninger som 
økonomisk kriminalitet har for et samfund. En spændende, rystende og dramatisk 200 års historisk tur fra ludomanen 
og embedsmanden Christian Birch i 1820 til Britta Nielsen i 2020 m.fl. En fortælling om en mangfoldighed af banditter i 
habitter, kjoler og ordener. 

 
Onsdag d. 25. januar: ”Smilende fællessang med mening” 
v/ sociolog Anette Prehn og pianist Kristian Bisgaard 
Bliv dus med nogle af de nyeste bidrag til den danske kulturarv - og genbesøg nogle af de mest elskede klassikere.   
Sociolog og forfatter Anette Prehn og komponist og pianist Kristian Bisgaard har skabt over 30 nye sange til den 
danske sangskat. Til fællessangs-arrangementet her præsenterer de en række af dem, samtidig med at publikum 
inviteres til at synge med på klassikere fra højskolesangbogen. Anette Prehn fortæller i bogen "Afledte effekter" om de 
mange sidegevinster, der er ved at synge fællessang - både kognitivt, socialt, fysisk og psykisk. Det vil hun også til 
dette arrangement udfolde og invitere til reflektion omkring. 



 
 

Onsdag d. 22. februar: ”Det du ikke vil vide” 
v/ forfatter Birgithe Kosovic 
Birgithe Kosović fortæller om at vokse op i et hjem præget af faderens vrede. Hun spørger: Hvorfra kom hans vrede? 
Hvorfor skulle den familie, som hun voksede op i, ende med at ødelægges fuldstændigt? Det sender hende på 
opdagelse i historierne fra sin jugoslaviske familie, der er fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået ihjel, og én 
af disse myrdede er hendes far opkaldt efter. I hendes danske familie er der tilsyneladende aldrig sket noget, men 
også her opdager hun en erfaring med rædsel. Det hele bliver sat i perspektiv, da hun selv står som forfatter og én af 
det frie ords forfægtere, da terroren rammer Danmark. Er dette en historie om mislykket integration? Eller er det 
fortællingen om en helt almindelig familie, hvor hemmeligheden blev sagt højt? Og i sidste ende: Hvad gør rædsel ved 
mennesker? Og hvordan knytter man sig til nogen, der bliver ved med at være vred? 

Onsdag d. 8. marts: ”Historie og Historier - Fakta og Fiktion”  
v/ historieformidler Kåre Johannesen 
Alle eventyr er gode historier – og al historie er en lille smule eventyr. Historiker og forfatter Kåre Johannessen 
causerer over forholdet mellem historiske fakta og fiktionens skildringer af historiens velkendte personligheder. 
Romaner, film og tv-serier har alle dage taget udgangspunkt i en genkendelig historisk virkelighed, og det er meget 
ofte herfra, de fleste af os henter vores forståelse af både Danmarks- og verdenshistorien. Under foredraget bliver der 
taget forsvarligt fat i nakkeskindet på en række velkendte historiske skikkelser, der alle har dét til fælles, at de også 
har optrådt i fiktionen. Her kan man bl.a. møde Svend Poulsen Gønge, Den Røde Baron og gangsterparret Bonnie & 
Clyde. Der er lagt an til en både tanke- og lattervækkende aften med fokus på, hvordan den folkelige historiske 
forståelse dannes hele vejen 

 
Onsdag d. 22. marts "Højt at flyve”  
v/ journalist Jens Gaardbo  
Han er nyhedsmanden, der eftertænksomt, vidende og venligt bidende har informeret og interviewet om døgnets 
begivenheder og baggrunde på TV2 i årtier. Han er også sjov! Han kan se sig selv og sin tid i det komiske skær, vi 
alle har brug for en gang imellem. Jens Gaardbo blev i december 2020 afskediget fra TV2 på grund af en begivenhed 
på arbejdspladsen for tyve år siden. Han har ikke alene mistet jobbet og den fremtidige indtægt, han har endnu værre 
også mistet sit ægteskab og har måttet sælge sin bolig. Alle søjler i tilværelsen forsvandt på kort tid. Når Jens 
Gaardbo besøger os, er det dog ikke med den krise som det væsentlige. Hans foredrag spinder sig ind og ud af 
mediebranchen, ind og ud af hjembyen og Vendsyssel, hen til det mageløse og ud til det morsomme. Hør om liv og 
gerning, værdier, holdninger på rejsen fra Frederikshavn til den store medieverden og tilbage igen. Hør også om alt 
det, medierne gør ved os! Vi har muligvis fået mere af alting. Men er det blevet bedre? Jens Gaardbo har en 
underfundig humor og en fantastisk evne til at betragte omgivelser og medmennesker. Han er ofte på kant med tidens 
strømninger og alt det moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


