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Den sorte fugl
er kommet . . .
Den sorte fugl er kommet,
den sidder på vort tag,
den skjuler med sin vinge
den hvide, klare dag.
Selv sang den aldrig lysets lov,
den kommer fra den dybe skov,
den kommer fra den dybe skov
med bløde vingeslag.
I fugle små, som tier,
I fugle små, som sang.
I fugle små, som frygter,
at natten bliver lang.
Sov trygt i jeres reder nu,
den sorte fugl udbreder nu,
den sorte fugl udbreder nu
sit stolte vingefang.
Den sol, som dagens fugle
så troligt venter på,
så bange længes efter,
så hjertens gerne så.
Det fugleliv, som leves her,
i solskin gennem grønne træ’r,
i solskin gennem grønne træ’r
skal snart igen opstå.

FRANK JÆGER
1956

Filosof, fremtidsforsker og forfatter John Engelbrecht gæster for
fjerde gang foreningen ved dens 120 års fødselsdag.

John Engelbrecht
gæster
foreningen igen
Onsdag den 23. november kan vi alle glæde os til
et gensyn og genhør med ﬁlosof og fremtidsforsker
John Engelbrecht, der har gæstet foreningen ﬂere
gange, senest ved foreningens forrygende højskolelørdag i 2005.
Aftenens gæst er kendt som et legende menneske,
og John Engelbrecht siger om sig selv: ” Og det er
sikkert og vist, at jeg har været marmorkugle-konge
og zenbuddhistisk fodboldspiller, jeg har været på
klovnekursus og oplever mig selv som en poetisk
klovn, ﬁlosoﬁsk humorist eller humoristisk ﬁlosof,
en åndelig sørøver og verdensvandrer med inspiration fra mange kulturer. Jeg er blevet kaldt “en humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gi’r til
de kedelige”, en ﬁlosoﬁsk Dario Fo, ordgøgler med
verbalt boblebad, glødende idealist med særinteresse
for social nytænkning, økologi, natursyn og spiritualitet – og så beundrer jeg gamle ﬂyvemaskiner og
træskibe.”

”Livsmod i modvind” er overskriften for denne
aften. - Hvordan kan vi fremme kærlighed, livsglæde
og godt humør og løsne op for genvordighederne i
hverdagen? Også selv om vi ligger underdrejet og
har svært ved at ﬁnde vej? Kan vi navigere på en
anden måde? Hvordan kan vi sætte noget ind på vor
glædeskonto? Om livsmod som åndens solskin og
svømmebæltet, der giver opdrift på livets hav. Om
humor som en elastik af solidaritet og tilgivelse.
Selvom livet ikke er lutter lagkage, og selvom vi alle
er ramte på forskellig måde, og nogle med en livstruende sygdom, så er det vigtigt at ﬁnde livsglæden.
Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder,
der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre
mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift.
Hvordan ﬁnder vi de gaver og frugter, der skal
høstes, mens vi lever? Om sorg og smerte, om smil
og lykke, om at ﬁnde den røde tråd på livsrejsen, og
forstå at hvert menneskes liv er en fortælling værd.
At fortælle er at stykke erindringsstykker sammen til
et større billede, som fortæller hvem vi er, og hvorfor
vi er, som vi er. I fortællingen bliver vi mindet om
det, der giver livsmod og ild i øjnene, og får blodet
til at rulle raskere i årerne.
Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og
få idéer til at ﬁnde livsglæden i hverdagen. Kom og
hør ﬁlosof John Engelbrecht, Vejle, som sammen
med sin kone Pia er manden bag drivtømmer-kunstudstillinger med forundrings-ord og fortællerskibet
»Nordstjernen« fra 1872 i Middelfart, samt en række
bøger.

Trængsel ved indgangsbordet,
billetter afskaﬀet igen

Foredraget begynder kl. 19.30.
Dørene er åbne fra kl. 18.45.

Tlf.:

Foredragsforeningen
fylder 120

Reservation kan også foretages via mail:

Det hele begyndte den 11. november1891, hvor
lokale beboere fra Græse og Sigerslevvester stiftede en sangforening, og så kom foredragene til i
begyndelsen af forrige århundrede, og nu kan vi
fejre foreningens fødselsdag nr. 120. I denne anledning er der masser af fødselsdagslagkage på bordet
ved foredragsarrangementet med John Engelbrecht
og naturligvis skal foreningens fane frem i dagens
anledning.
Kom og se foreningens arkiv
i den gamle skolestue
Vi åbner denne aften også den gamle skolestue i den
røde skolebygning. - Her vil du kunne se en masse
fra foreningens imponerende arkiv i form af bl.a.
scrapbøger og fotos.
Skolestuen er åben fra kl. 18.15 – 22.30.

I Græse gl. Skole er pladsen trang, når omkring 140
medlemmer skal forbi indgangsbordet – ofte på kun
30 minutter inden et foredrag. Bestyrelsen havde
besluttet med virkning fra denne sæson at genindføre
billetter til salen, da vi i sidste sæson oplevede spærring af stole i et ikke acceptabelt omfang.
Genindførelsen af billetterne afstedkom imidlertid
ved foredraget den 26. oktober en del negative kommentarer til ”dørmanden”. Det vil vi ikke gentage,
billetterne er afskaffet igen, men samtidig er det en
samlet bestyrelse, der venligst opfordrer til, at der
udvises såvel tålmodighed som tolerance ved indgangsbordet.
Vi er 13 bestyrelsesmedlemmer, der meget gerne
gør et stykke frivilligt arbejde, alt fra bordopstilling,
kagebagning, kaffebrygning, servicering af medlemmer, oprydning og opvask efter 150 personer, og
sjældent er vi hjemme før midnat.
Vi gør vores bedste indenfor de fysiske rammer, som
Græse gl. Skole nu tillader det, så derfor håber vi, at
alle medlemmer støtter op om, at en foredragsaften
skal foregå i en for alle rar og venlig atmosfære.
Forhåndstilmelding:
Senest søndag d. 20. november kl. 18
Navn:

Træffes bedst ml.:

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.

Praktiske oplysninger
om sæson 2011/2012

Der kan kun forhåndsreserveres billet til førstkommende foredrag, og det er absolut en forudsætning, at
man er medlem af Foredragsforeningen.
Overtøj må ikke medbringes i salen (brandhensyn/
adgansgforhold).
Der er ikke faste pladser, og der må ikke foretages
spærring udover egen stol.

Bestyrelsen 2011/2012
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 Anne Bille
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk
PR-ansvarlig Mogens A. Andersen
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 6017 5795 - moan1943@gmail.dk
Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099 - ha-munch@hotmail.com
Arne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2217 1326 - ha-munch@hotmail.com

Helle Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106
Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5132 9628
Thorkild Petersen
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224
Hanne Borgmann
Strædet 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 3325 3318
Michael Pedersen
Geerslettevej 10
Sigerslevøster - 3600 Frederikssund
Tlf. 2681 8356 - michael@solvanggaard.dk
Otto Pedersen
Gulspurvevej 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6927 - ottop@petersen.mail.dk
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Sognepræst ved Christians Kirken Flemming Pless indledte den ny sæson på forrygende vis. Han havde noget på hjertet - det var
tankevækkende for de 146 deltagere.
oto: Margit Juel

