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Efterår . . .
Saa blev det efteraar,
vor sommers løv
blev støv i gaar.
Saa blev det efteraar,
med trommeregn
egnens hegn og sommerhaar.
Saa blev det efteraar,
saa blev det høst
og lyst på herrens jord.
Saa blev det høst.
Vi bøjer os med væksterne
mod jordens bryst.
PER HØJHOLT, 1956

Velkommen til
sæson nr. 120

Bestyrelsen glæder sig meget til at hilse på såvel
gamle som nye medlemmer, når den ny sæson indledes onsdag den 13. oktober i kultur- og forsamlingshuset Græse gl. Skole. Vi har igen valgt at sammensætte en spraglet foredragsbuket med spændende og
tankevækkende foredrag af såvel kendte som mindre
kendte foredragsholdere.

Generalforsamling

Foreningen afholdt sin ordinære generalforsamling
den 25. august. Formanden kunne berette, at sæsonen 2009/2010 gav en ny foreningsrekord med et
gennemsnitligt deltagerantal på 147 ved foredragsarrangementerne – en forrygende sæson med gode
foredrag og en fantastisk medlemsopbakning.
Foredragsforeningen har også haft en ﬁn medlemstilgang, og vi er nu 288 medlemmer i den gamle
forening. – Regnskabet udviste for første gang i tre

Formanden aﬂægger beretning for de fremmødte medlemmer ved årets generalforsamling i kultur- og forsamlingshuset,
»Græse gl. Skole«
Foto: Mogens Andersen

år overskud. Kassereren kunne berette, at trods høje
honorarer til nogle af sidste sæsons foredragsholdere, så var det - ikke mindst på grund af den gode
medlemstilslutning – lykkedes at skabe et overskud
på kr. 8.800. Det positive regnskabsresultat betyder,
at bestyrelsen har besluttet, at såvel kontingent som
entrépris i den kommende sæson vil være uændret.
Seks bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle var
villige til genvalg, så det er en uændret bestyrelse,
der fortsætter arbejdet. Bestyrelsesoversigten ﬁnder
du bagest i dette nyhedsbrev.

Programmet

I den kommende sæson bydes der i programmet på
mangfoldighed. Forfatter og fortæller Pia Fris Laneth byder på medrivende danmarkshistorie ved det
første arrangement den 13. oktober.
I november er det endelig lykkes at få besøg af ﬁlmmageren, instruktøren, skuespilleren og ikke mindst
gøgleren Erik Clausen, og der venter os et foredrag
om gøgl og kunst med humoristiske bivirkninger,
hvor aftenens gæst vil vende tingene på hovedet.
I december gæster journalist Bodil Cath foreningen.
I 35 år var hun ansvarlig for det det royale stof på
B.T., og hun har bl.a. dækket alle store begivenheder og rejst kloden rundt i hælene på den kongelige
familie. Bodil Cath vil fortælle om nogle af sine
dramatiske, sjove og rørende erindringer fra en lang
journalistkarriere.
Januars foredrag er ikke helt på plads i den skrivende
stund, men slå kryds i din kalender og reservér onsdag den 12.

Den 9. februar får vi besøg af naturvejleder og meget
andet Jørgen F. Mortensen, med foredraget ”Ud mæ’
de gamle, - nervepiller eller skvalderkål!” Aftenens
gæst stiller mange spørgsmål ved vores livsstil anno
2010, og bestyrelsen lover, at det ikke bliver kedeligt, så husk at medbringe lommetørklæde.
Onsdag den 16. marts stilles der spørgsmål ved det
danske sprog, når professor Jørn Lund, direktør for
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab gæster Foredragsforeningen. Jørn Lund ﬁk i 2009 ModermålPrisen for et langt livs virke for at udbrede kendskabet til det danske sprogs muligheder. Der venter en
særdeles spændende aften, hvor Jørn Lund - med en
ikke ukritisk kærlighed til modersmålet - også vil
lægge op til debat med publikum.
Program for 1. halvår 2011 udkommer senest 15. november og vil blive omdelt/sendt til alle medlemmer.

et selvbevidst arbejdermiljø i et af Københavns brokvarterer og forsørger sine uægte børn med symaskinen, indtil hun ﬁnder sit livs kærlighed.
Forfatterens mor, Lilly, en drømmer fra et indremissionsk hedesogn, bliver født i 1930 og kommer i
ulykke som syttenårig. Hun foretager den lange rejse
fra roemarkerne til velfærdsdanmarks køkkenmaskiner og charterrejser.
Kort sagt masser af stolt kvindelig livskraft i en nærværende danmarksfortælling om kjolernes længde,
lønnens størrelse, prævention, enlige mødre og kvindekamp for retten til at være statsborger, for frihed
- og sjov.
Pia Fris Laneth er en ypperlig fortæller med et stort
sprogtalent, som uden manuskript kan tryllebinde
publikum, når hun præsenterer levende og vedkommende danmarkshistorie. Aftenens gæst ﬁk i øvrigt i
2007 LO’s kulturpris for sin enestående skildring af
arbejderkvindernes historie.
Foredraget begynder kl. 19.30. Dørene er åbne fra
kl. 18.45. Bestyrelsen henstiller venligst, at medlemmer ikke møder op tidligere, da vi gerne vil færdige
med borddækning inden pladserne indtages i salen.

Forhåndstilmelding
til foredrag
for medlemmer

Sæsonens første
foredrag

Onsdag den 13. oktober indleder forfatter og fortæller Pia Fris Laneth den ny sæson med foredraget
”Lillys Danmarkshistorie”.
Pia Fris Laneth fortæller 150 års danmarkshistorie
som en sprudlende familiekrønike, hvor personerne
på gulbrune billeder får mund og mæle. Oldemødre
med store børneﬂokke knokler hele livet for at holde
sulten fra døren, først som tyende, siden som gifte
koner uden stemmeret og forældremyndighed over
deres børn. Mormoren fra en fattig, jysk landsby er
på nippet til at dø i barselsseng, farmoren vokser op i

Medlemmer har fortrinsadgang til foreningens arrangementer, men det forudsætter, at du forhåndstilmelder dig til arrangementet senest to dage inden. Ikke
medlemmer kan derfor ikke forhåndsreservere, 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 13. okt. med Pia
Fris Laneth skal ske senest mandag d. 11. okt. 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.

Helle Sjøstrøm

Bestyrelsen 2010/2011

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

Formand Jan Sjøstrøm

Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106
Lisbeth Holmgren

Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106 - jbs1@pc.dk

Thorkild Petersen

Næstformand Anne-Lene Petersen

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

Kirsten Lund

Kasserer Margit Juel

Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4264, mob. 5122 5177
Margitjuelj@mail.dk

Arne Hansen

Sekretær Hanne Munch Sørensen

Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099
ha-munch@hotmail.com

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

PR-ansvarlig Mogens A. Andersen

Otto Pedersen

Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4264 – mob. 6017 5795
moan@post7.tele.dk

Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - kirsten-lund@jubii.dk
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - piphans@vip.cybercity.dk
Michael Pedersen

Gulspurvevej 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6927 - ottop@petersen.mail.dk

Anne Bille

Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk
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Højskolelærer Niels Ole Fredeiksen afsluttede sidste sæson med et »fængslende«
fortælling som født og opvokset i Horsens Statsfængsel. Foto: Mogens Andersen

