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Oktober

Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får
for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk
Hør skovenes efterårshjerte banke:
Efterår, efterår – eftertanke.
Cyklister i ﬂokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.
Kalenderens gavmilde efterløn
Pedaler trædes af alle kræfter.
Det er efterår: tid til at tænke efter.
Som egernet samler nød på nød
skal brændet stables til pejsens glød.
At sidde i ly og at sidde i læ
med duft af det brændende birketræ,
i ildskæret lyser øjnene blanke
efterår, efterår – eftertanke.
Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind
Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.
Nu udskiftes skovenes garderober
Og træ-silhuetterne skriver: O K T O B E R.
Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?
Det er selve naturens aftenbøn
Naturen er kommet på efterløn.
Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår – eftertanke.

JOHANNES MØLLEHAVE,
2007

Sognepræst ved Christians kirken på Christianshavn, Flemming
Pless, er foreningens første gæst i den nye sæson, med foredraget, »Hvad stiller vi så op med det hele?«.
Foto: Christian Als

Velkommen til
sæson nr. 121

Bestyrelsen ser med store forventning frem til at se
jer alle igen i løbet af den ny sæson.
Vi begynder igen onsdag den 26. oktober kl. 19.30
i kultur- og forsamlingshuset Græse gl. Skole. Vi
har sammensat et program for 2. halvår 2011 med
fokus på livets mangfoldigheder såvel i medgang
som modgang, noget om kærlighed, tilgivelse – om
livsmod som åndens solskin og svømmebælte, der
giver opdrift på livets hav.
Program for resten af sæsonen, 1. halvår 2012 udkommer i slutningen af november måned, men røbes
kan det allerede, at Jytte Abildstrøm vil være en af
de foredragsholdere, som kommer til at sætte kulør
på det ny år.

Generalforsamling

Foreningen afholdt sin ordinære generalforsamling
den 24. august. Formanden kunne berette, at sæsonen 2010/2011 igen gav en ny foreningsrekord med
et gennemsnitligt deltagerantal på 148 ved foredragsarrangementerne – en supersæson med indholdsrige
foredrag og ikke mindst jeres medlemsopbakning.
Foredragsforeningen har haft fortsat medlemstilgang, og vi er nu 301 medlemmer i den gamle
forening. – Regnskabet udviste et ﬂot overskud. Det
høje medlemstal og den gode tilslutning til arrange-

menterne er en stor del af forklaringen. For første
gang i over 20 år har foreningen ikke haft behov for
at ansøge Frederikssund kommune om tilskud eller
underskudsgaranti til enkelte arrangementer, og vi
kan således nu meddele, at vi er en helt økonomisk
uafhængig kulturel forening i Frederikssund kommune. Det er vi i bestyrelsen en lille smule stolte af.
De gode regnskabstal og ikke mindst overskuddet
betyder, at vi i også i den kommende sæson kan fortsætte med uændret kontingent og entrépriser.
Seks bestyrelsesmedlemmer var på valg. Desværre
var Kirsten Lund og Arne Hansen ikke villige til at
modtage genvalg. De syntes, de havde taget deres
tørn.
Det har de også på en meget aktiv måde. Stor tak for
det, men vi håber at se jer begge som ”menige” til
alle de kommende foredrag.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg,
og herudover blev Hanne Borgmann, Græse valgt
ind som nyt bestyrelsesmedlem. Vi glæder os rigtig
meget til det fremtidige samarbejde. Hanne har altid
været en trofast og ﬂittig gæst i foreningen. Tag godt
imod hende, når hun bliver jeres nye ”postbud” for
medlemmer i Græse landsby.
Modsat foredragsaftener så er den årlige generalforsamling i foreningen desværre ikke særlig velbesøgt,
så her skal lyde en alvorlig, men velment opfordring:
Mød op næste gang. Jo ﬂere der deltager, jo mindre
risiko for at blive opfordret til at stille op til bestyrelsen. Uden stor bestyrelse ingen foredrag, kaffe
og kage m.m. Vi er mange med begyndende grå hår
i tindingerne, og der bliver i de kommende år brug
for nye og friske kræfter i den gamle forening. – Vi
har et fælles ansvar for, at foreningen trods sine snart
120 år kan leve videre - husk at det talte ord, nærvær
og samvær er krumtappen i det hele.

Sæsonens første foredrag

Onsdag den 26. oktober indleder Flemming Pless
den ny foredragssæson med foredraget ”Hvad stiller
vi så op med det hele?”
Aftenens gæst er født i 1957 i København og er
egentlig uddannet fotograf. I 1987 blev han cand.
theol. fra Københavns Universitet, og året efter blev
han sognepræst ved Brorsons Kirke. Siden 1994 har
han været sognepræst ved Christians Kirke på Christianshavn, og hvis man ikke vidste andet, kunne
man tro, at netop den kirke var bygget til Flemming
Pless.
Efter tysk forbillede er der tale om en såkaldt prædikenkirke, hvor tilhørerpladserne er arrangeret
som i et teater med pulpiturer i tre etager. Det giver
store udfordringer for præsten, men med sin joviale
og jordnære prædikenstil, hvor der tales uden manuskript, har Flemming Pless forstået at leve op til
dem.
Han er her, der og alle vegne. Det er ikke til at komme uden om navnet Flemming Pless, der de seneste

år har markeret sig som en af folkekirkens mest
synlige præster. Han er ikke bange for at gå nye veje,
og det er da også den nytænkning, der har givet ham
prædikatet kendispræst. For nogle er det negativt
ladet, men hovedpersonen selv tager det roligt, for
ham skal evangeliet først og sidst råbes fra tagene på
en måde, så folket forstår det.
Når Flemming Pless indtager Foredragsforeningens
gamle, grønne talerstol, så vil han fortælle om, at vi
er inde i en rivende udvikling globalt og især her i
Danmark. Pless siger: ”Unge og gamle løber nogle
gange hovedet mod en mur, og kan ofte ikke komme
videre med sig selv. Og tingenes tilstand kan ofte
ende kaotisk. Hvad stiller vi så op med det hele?
Ja, selv jeg var ved at ”stille træskoene” for en del
år siden. Og jeg spurgte min læge, hvad jeg skulle
regne med. Vi må se tiden an sagde han. Godt, men
tvetydigt svar, og det er det, jeg så ofte taler om
– i Christians Kirken, på Christianshavn, som i mit
foredrag.”
Kom og oplev et anderledes, men ganske jordnært
foredrag.
Foredraget begynder kl. 19.30. Dørene er åbne fra
kl. 18.45. Bestyrelsen opfordrer venligst til, at medlemmer ikke møder op tidligere, da vi gerne vil være
færdige med borddækning og kaffebrygning inden
pladserne indtages i salen.
Forhåndstilmelding:
Senest mandag d. 24. okt. 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 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).
Ingen adgang til salen uden billet. 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 Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099 - ha-munch@hotmail.com
PR-ansvarlig Mogens A. Andersen
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 6017 5795 - moan1943@gmail.dk

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
Du/I kan modtage »Nyt fra Foredragsforeningen«
digitalt.
Tilmelding: Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
Hjemmeside: www.foredragsforeningen.dk
Tekst og produktion: Margit Juel og Mogens Andersen
Foto: Hvor ikke andet er angivet, Mogens Andersen

Anne Bille
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk
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

Lyd og teknik - det er altid en udfordring. Professor Jørn Lund i
Foredragsforeningen, den 16. marts 2011.

Sæsonafslutning 16. marts 2011 - »Skuld gammel venskab« - en forrygende sæson blev 2010/11.

