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Efterårsblæst . . .

Nu lyser bøgens blade atter op
mod efterårets høje, vilde himle,
som da det første løv i træets top
ﬁk vores forårshjerter til at svimle.
Endnu engang blir skoven gjort kulørt.
Den hvide birk blir klædt i lysbrun kjole.
Det gyldenrøde løver stift og tørt
og svirrer ned på foldens rappe fole.
Og op fra haven buldner kvasets røg.
Den hvirvler hovedkulds og hvid og liﬂig
tværs gennem snebærbusk og vasketøj.
Den kradser næsen, men er ikke giftig.
Her bag det røde hus, i haven, står
en lysblond mand med armen omkring kjolen
på konen, som har mørkt kastanjehår,
der skinner blankt i stormen og i solen.
De følger røgens kast til søens rand,
hvor andeparret sejler ubesværet.
Hvor jollerne er trukket op på land
og køl ved køl har enderne i vejret.
Kastanjen henter solens farve ned.
Dens blades ild er mild og gør os fromme.
Den sagte guldglans lover evighed.
Når løvet dør, er livet ikke omme.
OLE HYLTOFT, 1984

Fra den ene hjernehalvdel til den anden

T

alkshowet med Erik Clausen den 17. nov. »Fra
den ene hjernehalvdel til den anden« ligger i
landskabet mellem foredrag og underholdning. Med
arme og ben prøver Erik Clausen at fortælle lidt om
sit eget liv, sine oplevelser i den kulturelle verden,
og lidt om hvad det er for nogle tricks man som gøg-

Vi fejrer foredragsforeningens fødselsdag nr. 119 med multikunstneren Erik Clausen - det bliver ikke kedeligt.
Foto: Per Skovgaard

ler, kunstner eller ﬁlminstruktør bruger, når man skal
kommunikere med folk. - Clausen vender tingene på
hovedet! Alting er omvendt! Er den normale nu også
så normalt?
Her er den smukke måske ikke så smuk, og den
grimme meget mindre grim end vedkommende selv
rendte rundt og troede. Her udstilles det fantastiske »kontrolapparat«, som dødbiderne bruger til at
kontrollere medmenneskene med og begrænse deres
livslyst og frie fantasi, - nemlig ved at sprede frygt,
skræk og rædsel, få folk til at føle sig forkerte, for
tykke, for tynde, for grønne og for blå. Det sætter
Clausen »billeder« på og holder ligesom et spejl op,
hvor aftenens publikum kan se dem selv, men fra en
anden vinkel end de plejer.
Erik Clausen siger: »Egentlig synes jeg selv, at det
er en ret alvorlig sag, jeg fortæller om, men når jeg
fremstiller det her såkaldte foredrag for publikum på
min måde, sker der det, at de skrubgriner. Det har
nemlig humoristiske bivirkninger og tårefremkaldende konsekvenser, når jeg spidder det selvhøjtidelige,
forfængeligheden og ikke mindst mandens trang til
selvhævdelse.
Jeg kommer vidt omkring, og det skyldes ikke, at
jeg er særlig klog, men jeg er allerhelvedes nysgerrig. Jeg kommer ikke for at virke belærende, det har
vi folk til, men jeg kommer for at dele noget af det
mentale overskud, jeg har bevaret lige fra jeg var
barn af, og det er dybest set det, som det går ud på.

Det mentale overskud er til fri afbenyttelse og må
meget gerne kopieres.«
Erik Clausen er en fri kunstner som uden at have fået
en klink med hjemmefra ved egen kraft – sit gode
hoved, sine hænder, sin styrke, sit talent (og sit held,
vil han selv uden tvivl tilføje) – ikke behøver at lave
andet end det, han har lyst til.
Men han har også skabt tæt på 20 spilleﬁlm, der
tilsammen har solgt over 2 mio. billetter i Danmark.
Læg dertil talløse kunstværker – malerier, skulpturer
og udsmykningsopgaver – et større antal musikalske
hits sammen med Leif Sylvester Petersen og Kim
Larsen, optræden på mange scener, blandt andet
gadeteater med Leif Sylvester. To operaer (sammen
med Andy Pape) er det også blevet til.
Mød multikunstneren Erik Clausen i Græse gl. Skole
– der venter en særdeles underholdende aften.
Arrangementet begynder kl. 19.30 og bestyrelsen har
»sat mange sejl til«, da Foredragsforeningen denne
aften fejrer sin fødselsdag nr. 119 – og traditionen
tro, bliver det med masser af lagkager til kaffebordet.
OBS: Dørene er åbne fra kl. 18.45

Forhåndstilmelding til foredrag
med Erik Clausen påkrævet

Forhåndsinteressen for arrangementet den 17. nov. er
meget stor.
Tilmelding er derfor nødvendig og senest
lørdag d. 13. nov. kl. 15.
Arrangementet er udelukkende forbeholdt medlemmer, der var indmeldt pr. 13. okt. 2010.
Har du allerede tilmeldt dig foredraget og bliver forhindret, så send gerne en mail senest onsdag den 17.
nov. inden kl. 15 eller ring på tlf. 5122 5177.
Læs venligst nedenfor, hvilket bestyrelsesmedlem,
du skal kontakte for at forhåndstilmelde.
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

Flot sæsonstart
med fuldt hus

Forfatteren Pia Fris Laneth fyldte salen til sidste
plads ved sæsonens første arrangement, og indviede
den fremmødte, veloplagte og forventningsfulde
medlemsskare i »Lillys Danmarkshistorie«.
Pia Fris Laneth formåede på en levende og humoristisk facon - uden den mindste lap af et manuskript
at støtte sig til - at fortælle sin egen familiekrønike
gennem ﬁre generationer sammenkædet med kvindelivet i det danske samfund fra slutningen af 1800-tallet og frem til år 2000.

Program 1. halvår 2011

Det trykte program for 1. halvår 2011 ligger nu klar.
Bemærk venligst, at foredraget i januar ﬁnder sted
allerede onsdag den 5. januar og ikke som tidligere
annonceret den 12. januar.
Michael Wagner Brautsch, der til daglig er sognepræst ved Gjesing kirke, er foreningens gæst den
5. januar med et særdeles spændende foredrag om:
»Søren Kirkegaard i guldalderens København«.
Synes du, at det måske lyder lidt tørt og en anelse
kedeligt, så kan bestyrelsesmedlem Mogens Andersen oplyse, at der tale om en let, anderledes og
munter introduktion til Søren Kirkegaard, både hans
liv og hans ﬁlosoﬁ.
Foredragene den 9. februar og 16. marts er kort
omtalt i sidste nummer af »Nyt fra Foredragsforeningen« sept./okt. 2010, og vil i øvrigt blive nærmere
introduceret i kommende nyhedsbreve.

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

