
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Praktiske oplysninger: 
Start:        Tirsdag den 27. september 2022 – tirsdag den 21. marts 2023 
Pris:         Kr. 1.900,-/ *1.540,- (*for pensionister og efterlønnere i Herning Kommune) 
Tid:           Formiddagshold: Kl. 10.00 – 12.00 inkl. pause m/kaffe 
         Eftermiddagshold: Kl. 13.30 – 15.30 inkl. pause m/kaffe 
Sted:        Festsalen, ”Huset No7”, Nørregade 7, 7400 Herning og 

Festsalen, Herning Gymnasium, H.P. Hansens Vej 8, 7400 Herning 
Arrangør: Kirsten Bjørn-Thygesen, forstander FOF 
 



Tirsdag d. 27. september: ”Værd at vide om mænd og kvinders hjerner” 
v/ hjerneforsker Ann E. Knudsen Bemærk: Herning Gymnasium kl. 13:30 – 15:30 
Med udgangspunkt i neurovidenskab forklarer Ann E. Knudsen forskellen på mænd og kvinder. Du vil få motioneret 
lattermusklerne og ikke mindst lære, hvordan du udnytter hjerneforskellene i samarbejdet mellem kønnene. Hvorfor 
skal mænd altid rydde op i garagen eller klippe hækken lige inden gæsterne kommer? Hvorfor kan du altid få kvinder 
til at arbejde gratis? Hvorfor skal du aldrig spørge en mand om noget, mens han skruer en pære i loftet? Hvorfor føler 
hun, de taler forbi hinanden, når han synes samarbejdet fungerer strygende? Det lyder måske stereotypt, og 
spørgsmålene er sat lidt på spidsen. Men de fleste kan komme i tanke om situationer, hvor påstandene stemmer 
overens med virkeligheden. Hjernen har bestemt en del af ansvaret for, at kvinder og mænd kan drive hinanden til 
vanvid - på jobbet såvel som i familielivet. Lektor i psykologi Ann E. Knudsen vil i foredraget forklare forskellen på 
mænd og kvinder med udgangspunkt i neurovidenskab.  
 

Tirsdag d. 4. 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 

 
Tirsdag d. 11. oktober: ” Vestafrika”  
v/ eventyrer Rasmus Krath  
Rasmus Krath rejste ud af corona-ramte Danmark i december 2021 på en tre måneder lang ekspedition rundt i Vestafrika 
og er nu tilbage i Danmark med et nyt stort foredragsshow om skønheden ved at rejse - og en lang række både 
skræmmende, fascinerende og tankevækkende oplevelser fra den lange færd. Rasmus fortæller blandt andet om 
diamantindustrien i Sierra Leone, den danske slavehandel på guldkysten i Ghana og om den løsladte guantánamofange 
Mohamedou fra Mauretanien. Showet er krydret med nogle af Rasmus’ bedste fotografier til dato samt ny teknik og et 
par ganske særlige overraskelser. 

 

Tirsdag d. 25. 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. 

 
Tirsdag d. 1. november: "Edvard Munk – liv og værk”  
v/ kunsthistoriker Tea Baark Mairey 
Edvard Munch (1863-1944) er en af de største kunstnere fra perioden omkring 1900. I sine dybt personlige billeder, 
der rummer en slags egenartet symbolik, behandlede han sine traumer, drifter og de dæmoner der hele livet syntes at 
hjemsøge ham. Samtidig rummer billederne noget både tidstypisk og almenmenneskeligt. Han var som besat af at 
male angsten, kærligheden, seksualiteten, melankolien og ensomheden, men fandt ikke kun inspiration i sin egen 
plagede sjæl; den norske natur havde også stor betydning især i de sene værker. Foredraget kommer omkring denne 
verdensberømte norske kunstners værk og liv. 

 
Tirsdag d. 8. 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.  
 

 
 
 
 
 
 



Tirsdag d. 15. november: “Hovedet i himlen og fødderne på jorden” 
v/ Carolyne Kaddu Rasmussen 

Oplev Carolyne Kaddu Rasmussen i en varm og ærlig fortælling om hendes liv og de slag, der flere gange har ramt 
hende, vendt alt på hovedet og været ved at sende hende i gulvet - men også om hvordan hun har vundet disse 
kampe. Carolyne Kaddu Rasmussen stammer fra Uganda, hvor hun i 1970 blev født ind i landets overklasse med 
forældrenes forventning til, at hun skulle følge i sin fars fodspor som læge. Hendes liv formede sig dog på ingen måde 
således. Som meget ung mor og vildt forelsket i en politiker blev hun alvorligt berørt af den politiske situation i landet i 
starten af 1990’erne. Hendes mand måtte flygte ud af landet af politiske årsager. Mandens bror, der skulle hjælpe 
Carolyne, blev kort efter mandens flugt selv slået ihjel, og Carolyne, der var højgravid med andet barn og havde første 
barn i hånden, undslap med nød og næppe. Efterfølgende levede hun på må og få og i skjul hos familie og 
slægtninge, inden det lykkedes hende at blive genforenet med sin mand et år efter- nu i Danmark, som manden var 
flygtet til. Lykken var dog knap, for hendes mand var knækket og ramt af både flugten og mødet med en ny kultur. 
Enden blev en skilsmisse – ikke mindst af hensyn til børnenes trivsel – og nu stod Carolyne alene tilbage med fire 
børn i et nyt land med et nyt sprog og en ny kultur. I dag har Carolyne fem børn og er gift med en dansk mand. I de 
alvorlige udfordringer og drastiske omvæltninger, som livet har bragt hende, har hun altid holdt godt fast i to ting: Hold 
hovedet i himlen og fødderne på jorden. Altså: at have håb og drømme for livet og mod til at gå efter dem, samtidig 
med at man er “grounded”, ydmyg og imødekommende og har evnen til at møde andre mennesker, hvor de er. 

Tirsdag d. 22. 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. 

Foredraget tager udgangspunkt i Mikael Kambers bestseller SUR FOR EN SIKKERHEDS SKYLD? 
Tirsdag d. 29. november: ”Edith Piaf” 

v/ højskoleforstander Lillian Hjort-Westh 
Alle kender Edith Piaf fra hendes skønne sange. Alle kender Edith Piaf, spurven med den store stemme. 
Men ikke alle kender hendes historie. Hendes halvsøster Simone Berteaut har skrevet om hende i bogen, Piaf-
Frankrigs store sangerinde. Bogen er udgangspunktet for foredraget, der er en fortælling fra hendes fødsel til død, 
krydret med hendes dejlige sange. Det er en dramatisk livshistorie. Der var store op- og nedture, og man kan høre 
hende både grine og græde. Hun blev bare 48 år men nåede de store scener overalt i verden. Det var der ingen, der 
havde regnet med, da hun i 1915 på dramatisk vis kom til verden i det fattige Belville kvarter i Paris. 

 
Tirsdag d. 6. december: ” Syng julen ind – koncert og fællessang” 
v/ Ole Jørgensen og Gospel D’Light – Bemærk: Herning Gymnasium, kl. 10:00 – 12:00 
Der er dømt jul, nostalgi, harmoni, energi og rigtig julestemning, når Ole Jørgensen og Gospel D’Light indbyder til 
koncert og fællessang. Traditioner er vidunderlige, og til jul elsker vi dem måske endnu mere end resten af året. 
Det er også, hvad vi lægger vægt på, når Gospel D’Light og Ole Jørgensen byder ind til julekoncert og fællessang. 
Der vil være en masse af de sange, vi kender så godt og slet ikke kan undvære – sange som vi alle kan synge med 
på. Vi vil også byde på nogle af de nye sange, der har fundet ind i vores julerepertoire godt blandet med, julegospel, 
salmer og sange. 

 
Tirsdag d. 10. 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. 
 

Tirsdag d. 17. januar: ”Min fætter er høvding i Samoa” 
v/ journalist Johannes Langkilde 
Som barn fik Johannes Langkilde at vide, at han havde familie på en fjern stillehavsø. At der tilmed var en ægte 
høvding iblandt. Det lød som noget fra et børneeventyr, og for Johannes blev historien aldrig til mere end noget, han 
talte med sine forældre om som en pudsighed. Det bliver begyndelsen på en eventyrlig, personlig opdagelsesrejse, 
der senere bringer Johannes Langkilde, hans hustru og to børn til Samoa, for at afdække den fantastiske historie om, 
hvordan hans forfader i 1800-tallet endte med at stifte en stor familie på de polynesiske øer 

 
 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/det-begyndte-med-jomfru-soerensen


 
Tirsdag d. 24. 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. 

 
Tirsdag d. 31. januar: ”Du taler med munden, så taler jeg med fingrene” 
v/ dirigent Mads Bille og pianist Kristian Marius Andersen 
Siden 2005 har de to musikere, Mads Bille og Kristian Marius Andersen, arbejdet tæt sammen. Der gik ikke lang tid 
efter Kristian Marius ansættelse ved Herning Kirke, før hans kollega Mads Bille foreslog Kristian, at han fik en udredning 
hos en psykiater. Her blev Kristian diagnosticeret med Aspergers syndrom. Mads Bille blev dermed ikke blot Kristians 
kollega, men også hans mentor. I dette foredrag fortæller de to om et meget tæt samarbejde, som har bragt de to 
musikere verden rundt sammen med Herning Kirkes Drengekor. Kristian har imponeret anmeldere og publikum verden 
over med sine imponerende evner for at improvisere på både klaver, Hammond orgel og kirkeorgel. 
Ved tangenterne er Kristian et geni. Problemerne opstår, når Kristian forlader tangenterne og rammes af hverdagens 
problemer. 
 

Tirsdag d. 7. februar: "Hærdet”  
v/ narkobetjent René Dahl Andersen - Bemærk: Herning Gymnasium kl. 13:30 – 15:30 

Han var en af Politiets Wonder Boys! Dygtig, anerkendt og respekteret – og specielt udvalgt til uddannelse hos FBI. 
Alt var godt, indtil én forkert beslutning ændrede alt. Mere end 12 år i tjeneste som narkobetjent hos arvtagerne til 
Politiets berømte og berygtede Uropatrulje samt mere end seks år som undercover agent i ind- og udland for PET og 
andre landes efterretningstjenester satte deres spor og førte en talentfuld ung politimand ud i et moralsk 
ingenmandsland, hvor intet er sort og hvidt, men i stedet én stor grå zone, hvor ingen længere kan finde ud af, hvad 
der er rigtigt og forkert. ”Hærdet” er historien om René Dahl Andersen, der som ung og ideologisk politibetjent fra 
Nordjylland kommer til København med en drøm om at komme ind i Københavns Politis Uropatrulje. Med talent, 
ambitioner, mod og en unik evne til at skabe relationer til kriminelle og kolleger og levere resultater gør han lynkarriere 
og bliver hurtigt én af Politiets bedste på sit felt og headhuntes senere direkte af PET med efterfølgende 
specialuddannelse hos FBI i USA – for siden igen at blive sendt på ekstremt farlige og tophemmelige missioner i 
udlandet som undercover agent. 
 

Tirsdag d. 21. februar: ”Det du ikke vil vide” 
v/ forfatter Birgithe Kosović 
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? 

Tirsdag d. 28. februar: ”Hvad er meningen med det hele? -  Om at være, elske og dø” 
v/ forfatter Jakob Holm 
I foredraget giver Jakob Holm en analyse af nutidens udfordringer – fra dårligt psykisk helbred til ensomhed – samt 
løsninger på, hvordan vi individuelt og i fællesskab kan overkomme dem. En lang række eksistentialistiske filosoffer – 
fra Kierkegaard over Nietzsche til Sartre, Camus og Beauvoir – tages i hånden, og ved hjælp af dem peges der på 
mulige stier, man kan bevæge sig ad for at få skabt mening i tilværelsen. Foredraget er på samme tid både nemt 
tilgængeligt og udfordrende. Der tales i et enkelt sprog om det største af alt: Hvad meningen med det hele i grunden 

er. 

Tirsdag d. 7. 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 



 
 
Tirsdag d. 14. marts: ”Bakterier, tarmflora og sundhed” 
v/ forsker Peder Worning 
Der er bakterier alle vegne, hvor der er liv på denne klode, de er helt uundværlige for livets fortsatte beståen, uden 
bakterier ville naturens kredsløb gå i stå, og livet på Jorden ville dø ud. Samtidig er de årsag til nogle af de frygteligste 
sygdomme, vi kender til: Pest, kolera, tuberkulose, spedalskhed, tyfus, difteri, stivkrampe, syfilis og plettyfus, for blot 
at nævne nogle få. Men selvom listen kan forekomme skræmmende, så er de sygdomsfremkaldende bakterier en 
sjældenhed blandt bakterier, der er langt flere bakterier, som er os til gavn end til skade. Det gælder i særlig grad de 
bakterier, som lever naturligt på vores krop, de beskytter os mod de sygdomsfremkaldende bakterier, ved at optage 
pladsen og udskille kemiske forbindelser, som de skadelige bakterier ikke kan tåle. Bakterierne på vores krop og især 
i vores tarm har en meget stor betydning for vores sundhed og velvære. De afgør, om vi kan tabe os, hvis vi vejer for 
meget, de opdrager vores immunsystem, så det ikke overreagerer og giver os allergi og autoimmune sygdomme 
senere i livet. Det betyder, at vi skal være forsigtige med at tage antibiotika, for det slår også de venlige bakterier ihjel, 
og for meget antibiotika i den tidlige barndom kan give varige mén. Men det stopper ikke der, den nyeste forskning 
viser, at de også påvirker vores bevidsthed og vores humør. Peder Worning fortæller om vores naturlige bakteriers 
betydning for vores sundhed, hvordan vores organisme er udviklet sammen med dem, og at vi rent faktisk kan bruge 
bakterier til at bekæmpe sygdomme. 
 
Tirsdag d. 21. 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. 

 

 

 
 


