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 Nytårsønske . . .
 Jeg ønsker for det nye år, 
 at alle ord tilbagefår
 den uforvexelige klang,
 de åbenbart har haft engang.

 Så fred bli’r fred, og ven bli’r ven,
 og tillid tryg engang igen,
 og at alle ord hvergang de lyder
 betyder just hvad de betyder.

   

   PIET HEIN,

   1965

NÅR FOREDRAGSFORENINGEN tager hul på det nye 
år, bliver det med en af Danmarks største mundtlige 
fortællere – altså formidler af den gamle mundtlige 
fortælletradition uden brug af bog eller manuskript 
– når Dorte Futtrup indtager talerstolen. Oprindelig 
var hun bibliotekar, men efter at have arbejdet som 
sådan bl.a. på Færøerne og i Grønland, valgte hun 
i 1990 at blive fortæller. Det er kendetegnende for 
Dorte Futtrups fortællinger, at de er åbne for fortolk-
ninger. De handler om tilværelsens store spørgsmål 
– ofte på en overraskende og poetisk måde.
»Magten og mennesket« – en fortælling om C.F. 
Tietgen er overskriften for denne aften med Dorte 
Futtrup, som vil give publikum et levende og sanse-
mættet stykke Danmarkshistorie.
C. F. Tietgen (1829-1901) regnes for den største 

Dorte Futtrup er formidler af den gamle mundtlige fortælletradi-
tion uden brug af bog eller manuskript .
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Det nye år
indledes med stor 
fortællekunst 

erhvervsmand, som Danmark har fostret – og af 
internationalt format.  Allerede som 28-årig indledte 
han sin forrygende karriere som direktør for den 
nyoprettede Privatbanken. 
En kontroversiel person, men samtidig manden, som 
satte sit præg på Danmarks udvikling i mere end et 
halvt århundrede: jernbaner, sporveje, dampskibe, 
havne, kalkbrud, bygninger, telegraf og telefon, suk-
ker, sprit og Tuborg. 
Det største, han skabte, var Marmorkirken, som han 
og hustruen Laura i 1894 skænkede til det danske 
folk. 
I fortællingen vil publikum også møde andre kendte 
danskere bl.a. H.C. Andersen, Christian IX, Grundt-
vig, Sarah Bernhardt, Johanne Louise Heiberg, bryg-
ger Carl Jacobsen m.fl.
Dorte Futtrup indlever sig i mennesket bag person-
ligheden. Ud fra de kilder, der er til rådighed, plus 
de kilder, som normalt ikke indgår i store mænds 
glorificering, fortæller hun en historie om en mand 
på godt og ondt - skildrer et menneske, der har levet 
et liv med prisværdige kompetencer, men også med 
skyggesider. Det sker med samtidens synsvinkel, 
men også med kant til den tid, som hendes lyttere 
lever i. Denne indirekte perspektivering giver publi-
kum noget at tænke over i forhold til eget liv.
Kom og oplev en af Danmarks bedste fortæller, fordi 
hun med sin rige stemme og enestående udstråling 
formår at dele sit sinds dybeste hemmeligheder med 
publikum. 

Arrangementet finder sted onsdag den 18. januar
og begynder kl. 19.30.



Forhåndstilmelding til foredraget
den 18. januar senest:
senest søndag den 15. januar 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.

Praktiske oplysninger
om sæson 2011/2012
Der kan kun forhåndsreserveres billet til førstkom-
mende 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

120 ÅRS FØDSELSDAG, trængsel og ”røde lygter” da filosof John Engel-
brecht holdt et formidabelt foredrag om livsmod i modvind.
Han kan bruge sproget, som en kunstmaler bruger penslen, og det 
synes som om, den sproglige malerbøttes indhold ikke bare indeholder 
alle regnbuens farver, men også er uudtømmelig.

EN VELOPLAGT Kathrine Lilleør delte på en klog, kærlig og kontant 
måde ud af sit liv,  sine erfaringer og tanker om tilværelsen for 147 del-
tagere  den 14. december.
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