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 At eksistere er
 at kommunikere . . .
 Først var Ordet. 
 Lyde blev til sprog.
 Sprog blev til skrifttegn. 
 Skrift blev til bog. 

 Derfor kan vi læse.
 Derfor kan vi se 
 hvad der har været 
 og hvad der kan ske.

 Derfor kan vi skrive til folk i det fjerne 
 komme dem nær ved hjælp af vor hjerne
 Få ret til kulturens globale ressourcer 
 såvel som lokale aftenkurser.

 BENNY ANDERSEN, 1997
 
 

Fra stenalder
til pensionsalder
Foreningens næste arrangement finder sted onsdag 

den 9. februar, hvor naturvejleder Jørgen F. Mor-
tensen gæster Græse gl. Skole med foredraget: ”Ud 
mæ’ de gamle – nervepiller eller skvalderkål!”
Aftenens gæst siger: ” Vi skal kende vore rødder for 
at vide hvilken tilværelse, vi er født til. Så nu skruer 
vi tiden baglæns til de første mennesker, som i en 
fjern fortid levede i og af naturen. Vor tilværelse var 
meget lig dyrenes. Maden var naturens vilde urter og 
dyrene omkring os. Vi måtte nødvendigvis selv finde 
føden, da supermarkederne lå langt ude i fremtiden. I 
årtusinder var vor erhvervsbetegnelse samlere og jæ-
gere. Kulturtrinet hed stenaldermennesker. Der skete 
stort intet gennem talløse generationer. Stenøkser 
og lerpotter blev skabt efter samme princip gennem 
slægt efter slægt. 

 Først i nyere tid begyndte det at gå stærkt. El-
lehammer fik det første danske fly til at lette et par 
meter, men han ville ikke i sin vildeste fantasi have 
drømt om nutidens passagerfly, som kan bringe os ud 
til verdenens fjerneste egne. Men vi behøver ikke at 
engang at rejse, da vi kan opleve den ganske verden 
direkte fra lænestolen på TV-skærmen. 
 Det sparer os for en masse tid, som så kan an-
vendes til underholdning, fest og farver – stadig på 
TV! Vi får ganske vist ikke brugt krop, muskler og 
sanser. Men det kompenseres der for i det lokale 
fitnesscenter...... Stenalderens kostplan stod bl.a. på 
mælkebøtter, brændenælder og svampe. Det overflø-
diggjorde vitaminpiller og alskens kemikalier. 
 De daglige informationer hentes i medierne. Og 
her er det så, at tråden brister! Det sociale fælles-
skab, som er en del af flokkens urgamle behov, for-
svinder.  Barnet, som er født til et liv i naturen, skal 
leve i det højt industrialiserede computersamfund. 
Træerne udskiftes med klatrestativer, og stueplan-
terne er evighedsblomster af plastik. 
 Resultatet er et stigende antal livsstilssygdomme, 
udbredt ensomhed og et liv, som efterhånden overta-
ges af det offentlige. Hvordan klarer vi denne over-
gang fra stenalder til pensionsalder?”
 Det bliver ikke kedeligt, lover bestyrelsen, og an-
befaler at medbringe lommetørklæde, da deltagerne 

Naturvejleder Jørgen Frederiksen Mortensen gæster Foredrags-
foreningen i februar måned.



vil komme til at grine, så tårerne triller.
 Jørgen F. Mortensen er til daglig natur- og land-
skabschef i Herning kommune. Han er uddannet som 
gartner og senere journalist. Han har i en årrække 
sejlet med Fulton sammen Mogens Frohn Nielsen. 
– Aftenens gæst har set det meste af verden: Mauri-
tius, Australien, Vietnam, Kina, Borneo, Grønland 
– ofte steder hvor sjældent turister kommer, og han 
har god indsigt i, hvor simpelt man kan leve og 
bruge naturen og dog samtidig være tilpas.
 Jørgen F. Mortensen har igennem årene fået en 
række priser – senest i 2007, hvor han blev tildelt 
Midtjysk Kulturpris.

   
   Foredraget begynder kl. 19.30
   – husk at dørene først åbnes kl. 18.45.

   Forhåndstilmelding:
   Senest mandag d. 7. februar 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 tilmel-
   ding/henvendelse.
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»Livet som Cath« trak fulde huse, da 
journalist og forfatter Bodil Cath den 8. dec. 
fortalte om nogle af sine erindringer som 
kgl. hofreporter på B.T i 35 år .

124 medlemmer trodsede vintervejret den 5. 
jan., mødte op og fik en formidabel aften, da 
sognepræst Michael W. Brautsch på en mor-
som og tankevækkende måde fortalte om 
den danske filosof Søren Kirkegaard. Det blev 
en stor aften i  den gamle skole, da aftenens 
gæst mestrede fortællingens kunst til fulde.


