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 Sneen dækker mark
 og mose . . .
 Sneen dækker mark og mose,
 skoven står så mørk og brun,
 blank i vest går dagens rose
 bort af vintrens blå paulun.
 
 Tavshed bor på eng og høje,
 stjernen tindrer klart i luft,
 hver en busk har lukt sit øje,
 hver en stilk har gemt sin duft.
 
 Alle blomsterbørn derude
 sove nu så sødt og tæt,
 ej den hvide vuggepude
 trykker deres åndedræt.
 
 Poppelpilens hoved hælder
 tankefuldt, med sne belagt,
 ak, den drømmer vist ! - hvad gælder?
 om sin rige sommerdragt.
 
 CHR. WINTHER FRA DIGTET
 ”VINTERLANDSKAB”, 1828
 

Varmhjertet
sønderjyde gæster 
Foredragsforeningen 
Bodil Cath er født i  Sønderjylland i 1945 og ud-

dannet som journalist på Frederikshavns Avis. 
Hun blev ansat på B.T. i 1970, først som erhvervs-
reporter, og fra 1973 som ansvarlig for det royale 
område. Hun stoppede på B.T. i 2008.
Sidste efterår udkom Bodil Cath med sine dramati-
ske, sjove og rørende erindringer i bogen: »Mit liv 
som Cath«.
Bodil hedder i virkeligheden Bodil Cathrine Nissen 
Hansen.

Bodil Cath med den umiskendelige sønderjyske dia-
lekt fortæller i sit foredrag bl.a. om alle de oplevel-
ser, livet som Cath har givet hende. Hun indledte sin 
karriere som kriminalreporter, men blev med tiden 
synonym med kongestoffet. Hun har dækket alle de 
store royale begivenheder, barnedåb, fødselsdage, 
bryllupper og begravelser og har rejst kloden rundt i 
hælene på den kongelige familie.
Kim Henningsen, tidl. redaktionschef på B.T., nuvæ-
rende chefredaktør på Se & Hør,  har beskrevet sin 
kollega Bodil Cath bl.a. på følgende måde:
»Hun er et varmhjertet menneske og også meget yd-
myg. Nogen tror måske, at hun er blevet snobbet af 
at færdes blandt de kongelige, men hun er fuldstæn-
dig nede på jorden. Jeg er dybt betaget af, hvordan 
hun er forblevet Bodil fra Sønderjylland. Hun taler 
stadig med dialekten. Møder hun en sønderjyde, så 
kan du godt glemme at forstå et ord af deres samtale.
Bodil får folk til at snakke. Hun har aldrig leveret de 
chokerende afsløringer, men hun har haft en utrolig 
evne til at viderebringe stort og småt på en ufarlig 
måde. Hun nyder stor respekt i kongehuset. De stoler 
på hende, fordi hun altid har holdt sine aftaler og 
aldrig refereret det, der er blevet sagt i fortrolighed.«
Hvad er hendes største scoop?
»Det er helt klart, da hun fik Prins Henrik til at 

Journalist og forfatter, Bodil Cath er Foredragsforeningens sidste 
gæst i år.



fortælle om sin utilfredshed med at være nummer 
tre. De to har et meget tæt og fortroligt forhold, der 
rækker ud over det professionelle. Man bliver ikke 
privat ven med Prins Henrik, men jeg ved, at de har 
mødtes ved lejligheder, hvor det ikke har handlet om 
et interview.«
Hvordan er hendes forhold til kongehuset?
»Hun har selv spøgt med, at Margrethe er jaloux, 
fordi man ofte har set Bodil og Henrik falde bagud 
og hyggesnakke ved officielle begivenheder. Kon-
gehuset har fyldt hele hendes arbejdsliv, men det er 
også en privat hobby. Dets ve og vel har altid ligget 
hende meget på sinde.«
Har hun andre interesser ud over de kongelige?
»Bodil er et blufærdigt menneske og lukker kun få 
ind i sit private univers. Men jeg ved, at én svaghed 
er det store sønderjyske kaffebord, hvor hun serverer 
et overdådigt udvalg af kager.«
En anden af Bodil Caths tidl. kolleger, Bjørn Wester-
gaard har om Bodil udtalt:
»Hun kan få alle til at betro sig, uanset om det er 
kongelige, skuespillere eller nålestribede finans-
mænd. Ja, selv Victor Borge har hun taget pusten 
fra. Hun afslører gerne, at en bitter konkurrent kaldte 
hende for en missilsøgende damptromle. Og humo-
risten Gyldenspjæt skrev, at hvis Cathen havde stået 
ved grænsen 9. april 1940, så var tyskerne aldrig 
kommet ind i landet.«

Foredraget finder sted onsdag d. 8. december kl. 
19.30. Forhåndstilmelding nødvendig senest lørdag 
d. 4. dec.

OBS: Dørene er åbne fra kl. 18.45

Første foredrag i 
2011 med
Michael W. Brautsch
Vi begynder det nye år allerede onsdag d. 5. ja-

nuar med besøg af sognepræst Michael Wagner 
Brautsch, der til daglig er sognepræst i Gjesing sogn 
ved Esbjerg.
Aftenens gæst har været langt omkring, før han 
blev ansat i Folkekirken. Oprindelig bankuddannet, 
efter læretiden bosiddende et par år i Paris, hvor han 
arbejdede med turisme, vendte hjem til Odense og 
læste filosofi. Herefter har Michael været daghøjsko-
leleder, ungdomsskolelærer og arbejdet som projekt-
leder indenfor konfliktløsning og integration. Så har 

han såmænd også været i restaurationsbranchen i 
flere år og er således gået fra kroen til kirken.
Udover at være sognepræst er Michael Brautsch 
også feltpræst, og indenfor det næste års tid skal han 
udstationeres i Afghanistan.
Når Michael Brautsch gæster Foredragsforeningen 
bliver det med foredraget ”Søren Kirkegaard i guld-
alderens København”.
Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) 
gjorde store og væsentlige tanker om begrebet kær-
lighed – ja, hans vigtige bog om kristen etik fra 1847 
hedder ligefrem ”Kjerlighedens Gjerninger”. Men 
han gjorde sig også mange andre tanker om sindets 
kringlekroge, og blev en af de væsentligste vestlige 
filosoffer overhovedet. 
Men hvem var han egentlig? Meget ved vi og me-
get ved vi ikke. Men med hans egne ord var der 
fire store ”jordrystelser” der påvirkede ham stærkt, 
og gjorde ham til den han blev, ”eksistentialismens 
fader”. Og disse fire var: 

 1) Påvirkningen fra hans far
 2) Hans forlovelse med frøken Regine Olsen, 
 3) Da han blev gjort til nar af pressen samt
 4) Hans såkaldte kirkekamp.

Aftenens foredrag er en let og munter introduktion 
til Kierkegaard, både hans liv og hans filosofi. 
Sognepræst Michael Brautsch vil på en morsom og 
tankevækkende måde fortælle om den danske filosof 
Søren Kierkegaard og sætte lys på de hændelser i 
hans liv, der formede denne enestående filosof.

Arrangementet begynder kl. 19.30.
– Forhåndstilmelding senest mandag d. 3. januar.

Michael W. Brautsch



Forhåndstilmelding til foredrag 
med Bodil Cath
Tilmelding er nødvendig og senest
lørdag d. 4. dec. kl. 15.

Læs venligst nedenfor, hvilket bestyrelsesmedlem, 
du skal kontakte for at forhåndstilmelde.

Forhåndstilmelding til foredrag
med Michael W. Brautsch
Tilmelding senest mandag d. 3. jan. kl. 18.

Navn:

Tlf.:

Træffes bedst ml.:

Reservation kan også foretages via mail:

Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
Husk at oplyse dit medlemsnummer.
Tilmelding via mail bekræftes altid med svarmail, 
så du er sikker på, at vi har modtaget din tilmelding/
henvendelse.

Bestyrelsen 2010/2011
Formand Jan Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106 - jbs1@pc.dk

Næstformand Anne-Lene Petersen
Langelinievej 18, Sigerslevøster - 3600 Fr.sund
Tlf. 4828 8477 - alp@langebaek.com

Kasserer Margit Juel
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5122 5177 - margitjuelj@mail.dk

Sekretær Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099
ha-munch@hotmail.com

PR-ansvarlig Mogens A. Andersen
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4264 – mob. 6017 5795
moan@post7.tele.dk

Anne Bille
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk

Arne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2217 1326

Helle Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106

Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4828 8392 - mob. 5132 9628

Thorkild Petersen
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224

Kirsten Lund
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - kirsten-lund@jubii.dk

Arne Hansen
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - piphans@vip.cybercity.dk

Michael Pedersen
Geerslettevej 10
Sigerslevøster - 3600 Frederikssund
Tlf. 4828 8956 - mob. 2681 8356
michael@solvanggaard.dk

Otto Pedersen
Gulspurvevej 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6927 - ottop@petersen.mail.dk
Hjælp os med at spare på papiret
Modtag »Nyt fra Foredragsforeningen« digitalt.

Trængsel, røde lygter,
119 års fødselsdag
og ikke mindst Erik Clausen
Onsdag den 17. november vil gå over i foreningens 
historie som en af de STORE aftener, da multikunst-
neren Erik Clausen indtog scenen i Græse gl. Skole 
for totalt udsolgt huse og lidt til. Vi fik en forrygende 
aften i selskab med Clausen. Vi fik grinet, og vi fik 
masser af alvorsord. Clausen foldede sin historie ud 
som en både stærk og levende fortæller, og dertil 
skal lægges, at han ikke var bange for at gå til den og 
dele ud af makronerne! Vi glemmer det sent.

Se billederne på næste side.

Næste nyhedsbrev udkommer
ultimo januar 2011.
 

 Bestyrelsen ønsker
 alle medlemmer en rigtig
 glædelig jul og et godt nytår!



  Tekst og produktion:  Margit Juel og Mogens Andersen
  Foto: Hvor ikke andet er angivet, Mogens Andersen
  Du/I kan modtage »Nyt fra Foredragsforeningen« digitalt.
  Tilmelding: Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
  
  Hjemmeside:    www.foredragsforeningen.dk


