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27.10.21 Jesper Bugge Kold 
Hitlers fotograf

Foredraget hand-
ler om Adolf Hitlers 
personlige fotograf, 
Walter Frentz, der 
besøgte Danmark 
under Augustoprø-
ret i 1943 og som 
spillede en direkte 
rolle i samarbejdspo-
litikkens sammenbrud 
i Danmark. I løbet af 

foredraget skal vi se billeder fra hans tid i 
Danmark, fra Hitlers hovedkvarterer Berghof 
og Ulveskansen samt mange flere.
Foredraget tager udgangspunkt i en doku-
mentarserie, som DR producerer om Walter 
Frentz´ besøg i Danmark i anledning af at 
2020 er jubilæumsår for både Besættelsen 
og Befrielsen. 

22.09.21 Mette Kathrine 
Jensen Stærk
Evald Tang Kristensen – Ver-
dens største folkemindesamler
Der bliver fortalt om Evald 
Tang Kristensens liv – verdens 
største folkemindesamler, for-
talt anekdoter, læst op af bre-
ve samt spillet musik som ETK 
har indsamlet. Jeg vil også 
både selv synge og synge 
sammen med de fremmødte. 

08.09.21 Anne 
Valbjørn Odgaard
Kun med hjertet 
ser man godt. 
Antoine de 
Saint-Exupérý s 
Den lille prins
Tag med Den lille prins, som er landet 
på jorden for at finde en ven, på rejse 
rundt i universet i en fortælling om alt 
det, der er vigtigt: livet, døden, kærlig-
heden, omsorgen for det nære.

15.12.21 Helle og Amalie Asmild
Et lille lys i et stort mørke - Armenien og Karen Jeppe
Foredrag og koncert med armensk musik med Helle og Amalie Asmild.
Beretningen om det armenske folkemord og danskeren Karen Jeppe - 
Armeniernes Mother Theresa.

03.11.21 Henning Frandsen
Min farmor og andre faldne 
Kvinder
Foredraget skal med udgangspunkt i min far-
mors historie handle om de kvinder, ofte fattige 
tjenestepiger, der igennem århundreder fødte 
såkaldt uægte børn, og når det gik rigtig galt 
havnede på samfundets bund, som foragtede en-
lige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem 
fødte børnene i dølgsmål og slog dem måske 
oven i købet ihjel, mens andre fik en englema-
gerske til at klare paragrafferne. 

17.11.21 Jan Tvernø
Røverhistorier fra alverdens 
støvede landeveje
Hvad får et helt almindeligt menneske til at for-
lade sin alt for velbetalte faste stilling i sygehus-
væsenet for at kaste sig ud i et usikkert liv som 
professionel turist på kanten af verden? Det kan 
du få svar på, når jeg levende, humoristisk og 
selvironisk fortæller om mine motiver for at op-
søge nogle af verdens mindst besøgte afkroge.



09.02.22 Bo Nygaard Larsen
Ensomhed har ingen lukketid

Omkring 100.000 voksne dan-
skere er ensomme. En af dem 
er Bo Nygaard Larsen, der trods 
hustru, fire børn og byrådsar-
bejde føler sig ensom og ofte 
overladt til sig selv.
Det er ikke et enligt eksempel. 

Ensomhed rammer også mennesker, der føler, 
at de sociale kompetencer egentlig er på plads. 
For Bo Nygaard Larsen handler det om en mental 
tilstand, der ikke kan opvejes af en tur i bowling-
hallen eller på det lokale fodboldstadion. 

23.02.22 Bjarne Lisby
Giro 413 – en søndag 
i halvtredserne

Solskin ombord, Åh det er søn-
dag, Hele ugen alene Her i vores 
hus og mange flere. Det er gen-
kendelsens glæde – musikalske 
erindringsoplevelser – det drejer 
sig om, når vi sammen synger 
sangene fra Giro 413’s guldalder-
periode i 1950’erne.

09.03.22 Maria Friis 
Æselvandring

Ganske vist var min 
rejse en pause fra 
hverdagens rutiner og 
forpligtelser, men på 
den anden side har jeg 
aldrig, hverken før eller 
siden, mærket livet så 
intenst. Efter en fuld-

stændig uventet skilsmisse havde jeg brug for 
at komme væk. Det jeg søgte, som jeg vidste 
ville gøre mig godt: fraværet af mennesker, 
selskab af et dyr og det at være i naturen. 

23.03.22 Britta og Svenning Ravn
Altid lykkelig – på godt og ondt!

Når livet de seneste 
10 år har omfattet 
konkurs, alvorlig 
diabetes og livstru-
ende cancer med div. 
senfølger, kan man så 
være lykkelig?? – JA – 
men det kommer ikke 
af sig selv!

26.01.22 Michael Jensen
Hvad er SÅ meningen
Vi lever i en verden, hvor religionerne har mistet deres monopol, på at give 
mennesket opskriften på et meningsfuldt liv. Samtidig bombarderes vi fra 
mange forskellige sider med ideer til, hvordan vi bruger og forbruger vores 
afgrænsede tid mere eller mindre meningsfuldt.

12.01.22 Charlotte Rørth
Gud, du er jo lige her
Min tredje bog, “Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min 
tro” er rammen om et foredrag, der tager fat på et nutidigt, dansk 
hverdagsliv med en tro. Kan man snakke med Gud i sin baghave uden 
at blive anset for at være skør?
Skal man gå i kirke hver søndag, hvis man er troende? Er der plads i 
den danske folkekirke til mennesker, der har haft religiøse oplevelser?
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FOF Sydøstjylland

Ane Staunings Vej 21B
8700 Horsens
Tlf. 7625 8988
Mail: soj@fof.dk

Kontortid:
Mandag – torsdag kl. 10 –15
Fredag  lukket

SØNDERBRO SOGN

PROGRAM
10.00 – 10.30  Dørene åbnes
10.30 – 11.00  Fællessang
11.00 – 11.50  Foredrag – del 1
11.50 – 12.20  Frokost
12.20 – 13.00  Foredrag – del 2

Bemærk venligst, at tilmelding til foredrag er 
bindende og billetter kan derfor ikke refunderes. 

Brug tiden
på noget

der gør dig glad
Hold: 215782

Pris kr. 725,-

Tilmelding:
Telefon: 7625 8988

Hjemmesiden: www.fof.dk/Sydostjylland
Ret til ændringer forbeholdes
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