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Velkommen! 
 

Torsdagshøjskolen forår 2023 
 

Det er en fornøjelse af byde velkommen til Torsdagshøjskole i Sæsing! 
 
Det sker i Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Sæsing, 9830 Tårs 
på torsdage kl. 9.30 – 12.00 
 
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 forårspakken er 995 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/


12.01.23 
Jelling - kongemagt og korsvej 
Hans Ole Matthiesen, museumschef Kongernes Jelling 

Få den unikke historie om Jelling 
med humor og underfundig fortæl-
ling af museumschefen selv!  
Engang var det en kort historie om 
to runesten, to store gravhøje og en 
kirke; i dag med en ganske ny og 
overraskende tolkning. Fundet af 
verdens største skibssætning og en 
massiv palisade stiller nye spørgs-
mål. Når Gorm den Gamles kone 

heller ikke hedder Thyra længere, ja så står verden vel ikke mere. Tager du 
dit pas med, vanker der en overraskende fortælling, du selv kan give videre. 

 
 

 
 
 
 
19.01.23 
Stormagten Kina i dag 
Jens-Peter Fage Madsen, Historiker, forfatter og foredragsholder 

Kina er i dag en stormagt, der er på vej til at blive 
en supermagt. Få her både reel og nuanceret vi-
den om Riget i Midten!  
I foredraget kommer du på en rejse gennem Fol-
kerepublikken Kinas historie fra Mao Zedongs 
magtovertagelse i 1949 til det nuværende Kina 
under Xi Jinpings ledelse. Du får både Xi Jin-
pings livshistorie og indblik i den politiske og 
økonomiske udvikling i landet – bl.a. en række af 
de alvorlige samfundsmæssige problemer Kina i 
dag står overfor samt landets relationer til om-
verdenen.  

Afslutningsvis vil konsekvenserne af Kommunistpartiets seneste partikon-
gres i oktober 2022 blive sat til debat. Jens-Peter Fage Madsen har fulgt ud-
viklingen i Kina gennem de seneste fire årtier og har gentagne gange besøgt 
landet. Se mere i hans nyeste bog Kina i det 21. århundrede. Xi Jinpings 
Kina fra Forlaget Mellemgaard 2022. 



26.01.23 
#ActualNews - nyheder der lindrer fremtidsfrygt 
Foredrag med Denis Rivin, kulturel iværksætter og fremtidsforsker 

De dårlige nyheder kører i båndsløjfe 
på skærmen og fortæller om en verden 
på vej i den forkerte retning. Men hvad 
nu hvis verden, på trods af udfordrin-
ger, har det langt bedre end vi går tror? 
Der sker mange fremskridt i vores ver-
den, som kun de færreste hører om, og 
hvad betyder dette? Frem for alt bety-

der det, at der er al mulig god grund til at tro, at menneskeheden faktisk er 
på rette vej, og at der sker en masse utrolige ting i verden, der er mere gavn-
lige at følge med i end nyhederne i TV.  
Vi lever nemlig i en tid hvor science fiction ugentligt forvandles til science 
fact, og hvor vi mennesker bliver i stand til at udrette ting, der aldrig før har 
været mulige: Når man kigger de rigtige steder hen, ser man, at der er HÅB 
og inspirerende udvikling overalt – og dét håb vil Denis Rivin gerne dele 
med så mange publikummer som muligt! 

 
 
 
 
02.02.23 
Natur Nationalparker 
Christina Pedersen, naturguide, fotograf, havearkitekt og gartner 

Natur Nationalparkerne er områder, hvor naturen får 
plads til at være natur og samtidig giver spændende 
nye naturoplevelser. I Natur Nationalparkerne får na-
turen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige 
præmisser.  
Hør om baggrunden for, teorierne og processen bag de 
danske Natur Nationalparker og helt specielt om 
drømmen om en Natur Nationalpark Tranum. Chri-
stina er en passioneret formidler af naturen, arrange-
rer bl.a. vildmarksvandringer, og er stifter af forenin-
gen ”Naturnationalpark Tranums Venner”. 

Christina Pedersen er uddannet Natur- og kulturformidler og Jordbrugs-
teknolog. Hun har boet i Hanherred i snart 20 år, og kender naturområder-
ne særdeles godt pga. hendes engagement som naturfotograf, guide samt 
natur- og fugleobservatør. 



09.02.23 

Fragmenter fra et politi liv 
John Lorentzen, tidligere politikommissær 

Få indblik i en både bred og lang 
karriere i dansk politi! Kom med 
ind i et hektisk miljø og hør om de 
spændende og lærerige oplevelser 
fra alle samfundslag. Kom med på 
politiskolen og patruljetur. Få 
indblik i de mange forskellige ef-
terforskningsenheder. 

Hør om det hedengange Rejseholds sager og opgaver, og hvordan gik det til, 
at Blekingegadesagen blev en af danmarkshistoriens største kriminalsager. 
Kom tæt på de særlige metoder og teknikker, der tages i brug for at drive en 
effektiv drabsefterforskning. Hør også om terrorbekæmpelse i Danmark, ka-
tastroferegistrering, sprængning, ”Ground zero” og hooliganisme. Vi kom-
mer hele vejen rundt! 

 
 
 
 
 
 
 
16.02.23 
Lær hemmeligheden bag vaneændringer 
Bente Jessen - Vane Coach 

Kender du også det? - at føle at nu står du 
her ved startstregen igen, og er klar til at 
ændre i din kost, din motion, dine rygeva-
ner eller dine skærmvaner? Har du en fø-
lelse af Deja-vu? - som om du er fanget i et 
loop du ikke kan bryde ud af?  
Bente Jessen vil lære dig hemmeligheden 
bag at ændre vaner! Så kan du bryde ud af 
dit loop, så du ikke bare kommer i mål, 
med det du gerne vil ændre, men får red-
skaber og løsninger der holder hele livet - 
også uden at skulle lide afsavn og have 
stramme regler og restriktioner. 



02.03.23 

Hvem tilhører Jerusalem? 
Foredrag med Hans Henrik Fafner, journalist  

Den evige by. Den hellige by. 
Fredens by. Jerusalem har gen-
nem historien været eftertragtet 
og omstridt - og er det også i dag.  
Det israelske parlament, Knesset, 
ligger i Jerusalem, men palæsti-
nenserne ønsker også byen som 
hovedstad. Sagen er et politisk 
spørgsmål, men både i kristen, 
muslimsk og jødisk tradition er 

Jerusalem også en hellig by, hvilket gør sagen endnu mere broget. Hvem til-
hører byen egentlig? Hør om de mange følelser i og omkring en af verdens 
mest omtalte byer, som i sig selv er en oplevelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.23  
På skovtur gennem Europa - med båd 
Malene Wilken, forfatter og foredragsholder 

Flod og kanalsejlads er en meget populær ferieform. 
Sammen med sin mand og to børn har Malene Wil-
ken sejlet på eventyr på nogle af de mange floder og 
kanaler i Europa, hvor sluserne helt bogstaveligt åb-
ner for nye eventyr!  
Hør om livet på en rejse gennem hjertet af Europa og 
få inspiration til en skovtur gennem Europa med båd 
- også selv om du ikke selv er sejler!  

 



16.03.23 
Kroppen i kunsten 
Ole Schiellerup, kunstlærer, kunstner og højskolelærer  

Et kunsthistorisk foredrag med fokus på kroppen skildret i 
billedkunsten. 
Hvordan er den menneskelige krop blevet skildret op gen-
nem historien fra gotikken og frem til i dag. Hvem havde, i 
de forskellige historiske perioder, den mest ideelle krop. 
Hvad var idealet?  
Vi bevæger os gennem naturalismen, impressionismen, 
neoimpressionismen, ekspressionismen, kubismen, surrea-
lismen, abstrakt og superrealismen. 
Hvem af os er renæssance modeller, barok modeller eller 
måske kubistiske idealmodeller. 
Tegning af Albert Dürer (1471 - 1528) 

 

 
 
 
 
 
23.03.23 
Lev mere bæredygtigt og spar penge 
Leif Sønderberg, konsulent i bæredygtighed 

Få godt nyt om verdensmålene og hør 
på en letforståelig og underholdende 
måde om at leve mere bæredygtigt.  
Leif Sønderberg giver en masse tips til 
et mere bæredygtigt liv. Høj inflation 
har gjort det dyrt at være dansker. Men 
det er nemt at skære ned på hushold-
ningsbudgettet med en bæredygtig 
livsstil! Hør om det og meget mere i fo-
redraget, som er baseret på hans bog 

LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT. Få ny viden og masser af gode råd 
til at leve mere bæredygtigt. Helt uden at rejse sig fra sin yndlingslænestol, 
men også til at bruge sin fritid på bæredygtige, sociale aktiviteter.  
Leif Sønderberg Petersen har erfaring med bæredygtighed gennem 30 års 
professionelt virke som bl.a. generalsekretær for World Energy Council, 
chefkonsulent for bæredygtig energi og klima hos Danmarks Tekniske Uni-
versitet og som kommunikationschef i Fødevarestyrelsen. 



 
 
 
 

 
 

Tak for denne sæson 
 

På gensyn til  
efteråret 
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