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Velkommen! 
 

Onsdagshøjskolen efterår 2023 
 

Det er en fornøjelse af byde velkommen til Onsdagshøjskole i Hjørring! 
 
Det sker i Musiksalen på Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 
Hjørring på onsdage kl. 14.30 – 17.00  
 
Vi glæder os over, at det også denne gang er med Else Højgaard Smidt som 
værtinde!  
 
Der bliver fællessang og en spændende foredragsrække med 10 foredrag og 
oplevelser. Der serveres kaffe og te i pausen.  
 
Pris for hele efterårspakken er 1025 kr.  
 
Tilmelding på www.fof-vendsyssel.dk eller ring 7025 5050 
 
 

Med venlig hilsen  
FOF Vendsyssel 

 
 

 
 

FOF Højskolen byder på foredrag, oplevelse, sang og samvær 
 

Kom og vær med! 
 

www.fof-vendsyssel.dk 

http://www.fof-vendsyssel.dk/
http://www.fof-vendsyssel.dk/


27.09.23 
Derfor er det sundt at synge! 
Lasse Skovgaard, forskningschef, komponist, musiklærer  
og foredragsholder 

Fællessangen trives! Vi synger faktisk på livet løs – 
på tværs af køn, alder og overbevisninger.  
Vi synger først og fremmes, fordi vi har lyst. Og fordi 
vi ikke kan lade være! Men hvad siger videnskaben 
om det at synge? Er det godt for os? Kan man sige, 
at det ligefrem er sundt at synge? Ja, det er faktisk 
videnskabeligt bevist! 
 

Foredraget præsenterer på en underholdende måde forskning om sangens – 
og fællessangens – sundhedsskabende effekter. Undervejs synger vi i fælles-
skab en række eksempler. Og går hjem sundere, end da vi kom. 
 
Lasse Skovgaard arbejder professionelt med både musik og sundhedsforsk-
ning, tager i sine foredrag tilhørerne med på en rejse i musikkens og san-
gens velgørende indvirkninger på os.  
 
Lasse Skovgaard er flittigt brugt som ekspert i medierne og står bag en lang 
række bøger, artikler og kronikker om musik og sundhedsfaglige emner. 
Han har derudover selv to sange med i den nye udgave af Højskolesangbo-
gen. 

 

 
04.10.23 
Krøyer og Paris. Franske forbindelser og nordiske toner 
Mette Harbo Lehmann, museumsinspektør Skagens Kunstmuseer 

Kunstneren Peder Severin Krøyer rejste som ung 
kunstner til Paris i 1877, og havde byen som base på 
sit fire år lange udenlandsophold. Herefter vendte 
han tilbage mange gange siden. Den viden, inspirati-
on og relationer, han opdyrkede i Frankrig, kom til at 
have varig betydning for hans kunstneriske karriere.  
 

Gennem foredraget skal vi se på et stort udvalg af værker, der havde betyd-
ning for Krøyers udenlandske eventyr både i forhold til de franske forbin-
delser og de nordiske toner. Mette Harbo Lehmann er mag.art. i kunsthisto-
rie og ansat som museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer. Hun har ku-
rateret flere udstillinger på Skagens Museum her iblandt sidste års store 
satsning om P.S. Krøyer. 



11.10.23 
SKÆBNER I UKRAINE, UKRAINES SKÆBNE 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen 

Ukraines soldater og civile står på andet år 
midt i en bitter og desperat kamp mod den 
russiske invasionshærs grænseløse terror. 
Men hvor længe kan de holde til det, ukrai-
nerne? Og er der realistisk udsigt til at nogen 
i det hele taget kan sejre i denne krig? Eller 
vil det hele bare blive endnu værre? 

Journalisterne Anne Haubek og Thomas Ubbesen - som står bag to bøger og 
utallige artikler om Østeuropa, Ukraine og Rusland - besøger også under 
den nuværende krig tilbagevendende Ukraine. 
 
De møder og lytter til utallige hverdagsmennesker, både ukrainere og russe-
re, som med eller mod deres vilje er blevet hvirvlet ind i konflikten. Samti-
dig følger de løbende de storpolitiske og militære udviklinger i krigen gan-
ske tæt. 
 
Hør om deres bevægende samtaler med menige mennesker, som prøver at 
overleve midt i krigens rædsel. Og få kvalificerede og realistiske bud på, 
hvad vi kan forvente ved fronten og i international storpolitik i de kommen-
de måneder. 

 

25.10.23 
Vestafrika 
Rasmus Krath, eventyrer, filmproducent og foredragsholder  

Rasmus rejste ud af corona-ramte Dan-
mark i december 2021 på en tre måneder 
lang ekspedition rundt i Vestafrika.  
 
Hør om skønheden ved at rejse - og om 
en lang række både skræmmende, fasci-
nerende og tankevækkende oplevelser 
fra den lange færd.  
 
Rasmus fortæller blandt andet om dia-
mantindustrien i Sierra Leone, den dan-
ske slavehandel på guldkysten i Ghana 

og om den løsladte guantánamofange Mohamedou fra Mauretanien.  
Fortællingen er krydret med nogle af Rasmus’ bedste fotografier til dato, 
live-musik, visual effects og et par ganske særlige overraskelser. 



01.11.23 
De fordrevne kvinder i Ghana  
Zenabu Azumah, Mariam Yarquah og Lisbet Hansen 

I det nordlige Ghana hersker overtroen stadig, og mange 
er overbeviste om, at der findes hekse. Denne tro går ud 
over ældre kvinder, som kan risikere at blive anklaget for 
hekseri, hvis de har fjender, som mener, de er årsagen til 
at eks. høsten er slået fejl. Et anderledes udseende eller 
eksempelvis epileptiske anfald kan også udløse en hekse-
anklage.  

Zenabu Azumah bor i lejren i Kpatinga. Hør hendes både uhyggelige og fa-
scinerende historie, fortalt af hende selv. Det er første gang Zenabu er uden 
for Ghana, så det er en både modig og stærk lille kvinde, som har taget den-
ne rejse til Danmark for at fortælle sin egen og sine medsøstres historie – 
med håb om at fokus og åbenhed omkring hekseanklageren i Ghana vil 
hjælpe med at udrydde fænomenet.  
Få et anderledes og spændende foredrag fra det virkelige liv Ghana anno 
2023! 
FruHansensPlan er en lille hjælpeorganisation, som siden 2014 har arbejdet 
i Ghana. Et af fokus-områderne er hjælp til kvinder og børn, som lever un-
der vanskelige forhold.  
 

 

08.11.23 
Iran – præstestyret og befolkningen 
Finn Mynster Christensen, fotograf, lærer og guide 

Det er indtil videre lykkedes det iranske præsteskab 
fortsat at undertrykke befolkningens krav om foran-
dring og demokrati. Folket har været på gaderne, men 
er brutalt blevet slået ned. Hvor lang tid kan det blive 
ved?  
 

Og hvad stiller det internationale samfund op med en regional stormagt, 
som muligvis vil være i stand til at producere A-våben indenfor en kortere 
årrække? Kom tæt på det moderne Iran og helt tæt på nogle af de menne-
sker i oppositionen, der lever livet farligt.  
 
Hør også om det islamiske system – med hele dets kontrol og undertrykkel-
se. Oplev samtidig det uendelige smukke land med hele dets gamle persiske 
kultur, der uden videre kan føres 2.500 år tilbage i tiden. En kulturarv, som 
iranerne er meget stolte af – og som de samtidig oplever som en markant 
forskel til den arabiske kultur vestpå. 



15.11.23 
Kunstnerliv og Livskunst 
Melaine Christensen, billedkunstner og jordemoder 

”Lad os lege i livstræets krone” siger Melaine!  
Oplev en fortælling i foto, tegn, form, og farve, 
vævet sammen med Melaines eget liv, hendes 
fortid og hendes liv som jordemoder ude i verden 
og hvordan hun valgte, det hun inderligt brænder 
for.  
 
Som jordemor må man ud over sit håndværk og-
så være livskunstner, lidt præst, lidt psykolog og 
erhverve sig indsigt i den menneskelige sjæls 
forunderlige univers. 
 

Som kunstner har jeg haft brug for mine evner med at holde mit fokus og 
min koncentration, og jeg har styrket og videreudviklet evner som kreativi-
tet og intuition.  
 
I foredraget fletter Melaine sine to identiteter sammen. 

 

22.11.23 
Christiansfeld og Brødremenigheden 
Poul Erik Jespersen, turistfører, guide, foredragsholder og rejse-
leder 

For 250 år siden tilkaldte kong Chr. 7 en uden-
landsk menighed for at bygge en by i Sønderjyl-
land. Christiansfeld gør udadtil ikke megen stads 
af sig, men byen bærer på spændende dele af dan-
markshistorien, kirkehistorien og Europas historie.  
 
Byen er bygget på de drømme og idealer, som 
brødremenighedsmedlemmer, der kom vandrende 
herop fra Europa, havde med fra deres moderby, 
Herrnhut i Sachsen.  

Brødremenigheden er stadig en levende del af byen og bygningsmassen er 
overordentligt. I juli 2015 er byen blevet optaget på den fornemme liste over 
Verdens Kulturarv.  
 
Poul Erik Jespersen er selv vokset op med Brødremenighedens Husandagts- 
kalender og har en stor indsigt i både Christiansfeld og Herrnhut.  
Hør om både Brødremenigheden og om byen Christiansfeld før og nu! 



29.11.23 
Drømmen om den Hvide Ulv 
Morten Hilmer, naturfotograf 

Kom med til den canadiske vildmark!  
Naturfotograf Morten Hilmer tager os 
med på sin jagt på drømmen om, bare 
en gang i sit liv at få et glimt af det arkti-
ske spøgelse – den hvide ulv. 
 
Sammen med sin kammerat og ekspedi-
tionsmakker Anders Bilgram har Morten 
tilbragt to måneder i den iskolde øde-
mark, hvor de nådesløse storme og tem-

peraturer ned til minus 41 grader bare er en af udfordringerne. 
 
Foredraget er en blanding af historier, videoklip og smukke billeder fra en af 
verdens mest spektakulære afkroge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.12.23 
”SNEDRONNINGEN” – i ord og med toner  
Irina Stetsun, klaver og Per Iversen, oplæsning og sang 

Irina Stetsun Thomsen og Per Iversen byder på 
en både dramatisk, smuk og medrivende tur 
sammen med børnene Kai og Gerda i H.C. An-
dersens eventyr ”Snedronningen” fra 1844.  
 
Vi gennemlever de to børns oplevelsesrige rejse, 
hvor stemningerne undervejs også skabes med 

skønne toner fra den klassiske musiks repertoire, garneret med et par fæl-
lessange.  

 



 

Tak for denne sæson 
 

På gensyn i 2024 
 
 

 
FOF Vendsyssel  

Vestbanegade 5, 1. sal  
9800 Hjørring  
Tlf. 7025 5050 

E-mail: info@fof-vendsyssel.dk  
www.fof-vendsyssel.dk 

 

 

 
 
 
 
 

Ønsker du at modtage nyhedsmails  
fra FOF Vendsyssel!  

Så kan du tilmelde dig på 
 www.fof-vendsyssel.dk 
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