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 Det var en
 morgen ved
 vintertid
 Det var en morgen ved vintertid,
 jeg vågned’ op til en jord så hvid,
 og luften mødte mig frisk og ren,
 og der lå rimfrost på hver en gren.
                   
 Selv solen skinned’ med gråhvidt skær,
 som et papirklip stod havens træ’r.
 og tørre kviste og vissent løv
 var dækket af et snehvidt støv.
 
 Jeg glemte måneders regn og slud,
 det var en glæde at komme ud,
 og glæden voksed’ sig stærk og stor,
 mens jeg gik tur på den hårde jord.
 LISBET TORP, 1979

Hen ad livets
landevej
Onsdag den 10. februar får foreningen besøg af 

forfatter og professor Nils Villemoes, der til 
daglig arbejder ved Institut for Organisation og Le-
delse, Handelshøjskolen i Århus.
Der er lagt op til en meget spændende og under-
holdende aften med Nils Villemoes, hvor der bliver 
brug for at slå ørerne ud, når Villemoes begynder 
sin talestrøm. Han har noget på sinde – og han er et 
sprogligt legebarn, der giver den for fuld udblæs-
ning.
”Hvorfor skal alting hele tiden laves om?” er et af de 
spørgsmål som Nils Villemoes vil komme ind på i sit 
foredrag.
Om foredraget siger Nils Villemoes: Giv mig to 
stykker kridt, en tavle eller en væg, der alligevel 
snart skal males, og jeg skal tegne og berette, hvor-
dan verden ser ud:

Hvordan er samfundet skruet sammen? Hvorfor skal 
alting hele tiden laves om? Hvorfor går ledelse op i 
en spids? Hvad ligger der i bunden af lederskabet? 
Hvor går udviklingen hen, mens vi sover? Livet er 
fyldt med udfordringer og dét, vi kalder bøvl.
Det er måske ét af vore problemer: At der ikke er 
bøvl nok til alle? Bøvl er jysk og betyder ”bryderi, 
vi nødigt vil undvære”. Uden bøvl bliver livet tomt 
og meningsløst. Vi har brug for noget at gå op i og 
noget at slås for, det er bøvl. Bøvl er også er by lige 
midt i Jylland, fire en halv kilometer nord for Sdr. 
Omme. Midt i byen slår vejen pludseligt et knæk. 
Det er bøvl. Bøvl betyder bøjet - i modsætning til 
alt det, der er lige ud ad landevejen og derfor er for 
kedeligt - i længden. Mennesket lever ikke af brød 
alene, som skrevet står. Vi har også brug for bøvl! 
Med ord ordner vi verden. De vigtigste ord begyn-
der med L: Det er: Liv, leg, lyst, lektier, løn, ledelse, 
længsel, lediggang, løgn og latin, - og der er endnu 
flere!”

Kom, hør og oplev Nils Villemoes på talerstolen og 
ved tavlen med to stykker kridt i Græse gl. Skole.
Arrangementet begynder kl. 19.30. 

– Husk, at du som medlem kan sikre dig plads ved 
forhåndstilmelding senest d. 8. februar kl. 18.

Professor Niels Villemoes: »Uden bøvl bliver bliver livet tomt og 
meningsløst.«



Forhåndstilmelding 
til foredrag
for medlemmer
Medlemmer har fortrinsadgang til foreningens 

arrangementer, men det forudsætter, at du for-
håndstilmelder dig til arrangementet senest to dage 
inden. Ikke medlemmer kan derfor ikke forhåndsre-
servere, men vi skriver gerne på en venteliste. Salen 
i Græse gl. Skole må/kan kun rumme 150 personer.
Forhåndstilmelding til et arrangement er en stor 
hjælp for bestyrelsens tilrettelæggelse af arbejdet, 
d.v.s. vi vil gerne sørge for, at der er stole, kaffe og 
kage til alle.

Forhåndstilmelding til foredrag den 10. februar med 
Nils Villemoes skal ske senest mandag d. 8. februar 
kl. 18 til nedenstående bestyrelsesmedlem:

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.

Telebus 827 nedlagt
i Frederikssund kommune
Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen kan ori-
entere om, at telebus 827 er nedlagt i Frederikssund 
kommune med virkning fra efteråret 2009. Bag-
grunden er økonomiske besparelser på området for 
bustrafik.

Sangaften for medlemmer
I vort sidste nummer af medlemsinformation ”Nyt 
fra.....” skrev vi lidt om en påtænkt sangaften for 
sangglade medlemmer. Dette arrangement vil blive 
afholdt i begyndelsen efteråret 2010.

Bestyrelsen 2009/2010
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. 4731 4264, mob. 5122 5177
Margitjuelj@mail.dk

Sekretær Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 0509

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. 4731 0509

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.
Tilmelding: 
Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk

www.foredragsforeningen.dk

Tekst, foto og produktion:
Margit Juel og Mogens A. Andersen

Der var alt udsolgt i den gamle skole, da hjerneforsker Ann-E. 
Knudsen leverede et provokerende og tankevækkende foredrag 
om forskelle på mænds og kvinders hjerner.


