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De første 100 års historie er beskrevet i jubilæumsskriftet 
“Græse-Sigerslevvester Foredragsforening 100 ÅR”, som  
udkom i november 1991.
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 Græse-Sigerslevvester Sangforening 
blev stiftet den 11. november 1891 med 
mødested i Græse skole. I 1908 ændres 
foreningens virke og bliver til fore-
dragsforening.

Udstilling i den gl. skolestue, november 1991

 På vej i 1990’erne ...

Foreningen fejrede sit 100 års jubilæum i november 
1991, og det blev fejret over to dage med dels en re-
ception og udstilling dels en stor jubilæumsfest. I den 
anledning fik foreningen en ny fane fra Danmarks-
samfundet, sit eget logo – den velkendte og festklædte 
uge, der på en fin måde illustrerer foreningens virke. 
Foreningens talerstol blev hevet frem af gemmerne, re-
noveret og “iklædt” det nye logo, og et jubilæumsskrift 
blev udgivet. 

Foredragsaktiviteterne omfattede i dette årti fem 
foredrag i løbet af vintersæsonen, hertil kom i nogle 
sæsoner høstfest, fælles sangaften og sommerudflugt.
 I begyndelsen af 1990’erne kneb det lidt med den 
lokale medlemsopbakning ved foredragsaftener, hvor 
deltagerantallet som oftest kun var ml. 45 og 65 med-
lemmer. Lykkeligvis begyndte flere udenfor sognet at 
få blik for, at der fra tid til anden var spændende fore-
dragsholdere, som gæstede den gamle skole. Forenin-
gens traditionsrige og tidligere velbesøgte høstfester 
begyndte også at skrante, idet medlemsopbakningen 
desværre var ringe, så bestyrelsen i efteråret 1992 for 
første gang måtte aflyse festen. De følgende to år lyk-
kes det at afholde høstfesterne, men så måtte de ind-
stilles på ubestemt tid.

Ved en enkelt lejlighed har Foredragsforeningen holdt 
et arrangement i Elværket i Frederikssund, idet be-
styrelsen ønskede at skabe mere synlighed om for-
eningens eksistens, ligesom der var forventning om 
stor interesse til foredragsarrangementet med skue-
spiller Helle Virkner  i november 1994. Det blev en 

spændende og velbesøgt 
foredragsaften, men del-
tagerne savnede det tra-
ditionelle kaffebord med 
hjemmebag, ligesom man-
ge mente, at foreningen 
skulle “blive hjemme” og 
holde dens arrangementer i 
Græse gl. Skole.

Fantastisk foredragsaften med stor 
spørgelyst



4		 foredragsforeningen	125	år

”Kendisser” i foreningen
I midten 1990’erne øges deltagerantallet gradvist ved 
foredragsaftener, og der er således knapt 100 frem-
mødte, da skuespiller Lone Hertz i begyndelsen 1996 
gæstede foreningen med et fantastisk foredrag om 
næstekærlighed – “Livskvalitet og hva’ er så det?”. I 
samme sæson gæstede daværende formand for Folke-
tinget, Erling Olsen. En særdeles vellykket aften om 
“Hvordan vi får dele af magten og dele af debatten 
tilbage i Folketinget”.

Uglen” holdt foredrag for 
“meduglerne”

I begyndelsen af 1998 gav skuespiller og entertainer 
Flemming Jensen 125 medlemmer en fantastisk aften 
med masser af latter, da han holdt foredrag om “Dan-
mark og andre mærkelige steder i verden” – egne op-
levelser om bl.a. at være med i TV’s julekalender med 
ballonflyvning i Grønland, lære kunsten at køre med 
hundeslæde og om, hvor vigtigt det er at opfatte sig 
selv som et individ, selv om næsten hele Danmark 
hedder “Jensen” til efternavn.

Sommerudflugterne genoptages

Bestyrelsen overvejer samme år på baggrund af den 
tiltagende gode opbakning til arrangementerne, at ti-
den måske er inde til at genoptage en af gamle tradi-
tioner. Den 21. juni 1998 tager således en hel busfuld 
medlemmer på sommerudflugt i strålende solskin – 

med et banner påmalet: “Foredragsforeningen ønsker 
stort tillykke” i bussens bagrude køres der over den 
netop indviede Storebæltsbro og videre til Svanninge 
Bakker, hvor de medbragte madkurve indtages under 
de grønne bøgetræer. Turen går videre i det sydfynske 
og fortsætter til halvøen Helnæs, hvor kaffe og lagkage 
indtages på den lokale kro. En formidabel udsigt fra 
Helnæs fyr mod Jylland når deltagerne  at få med, in-
den bussen vender og bringer alle godt og trygt hjem.

Sæson 1998/1999 bliver den bedste og mest vellyk-
kede i dette tiår, og deltagerantallet var nu kommet 
på ml. 75 og 105 ved foredragene. Publikum oplevede 
bl.a. at sidde kun i stearinlysenes skær og lytte til den 
fantastiske historiefortæller Dorte Futtrup, som tryl-
lebandt publikum med sin fortællehat og fortalte om 
myter og sagn fra Grønland. Senere samme sæson 
gæstede filosoffen John Engelbrecht Græse gl. skole, 

Foredragsforeningen indviede Storebæltsbroen
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der som et verbalt boblebad underholdt på et højt ni-
veau om “Humor og livskvalitet”, så loftet nærmest var 
ved at lette i salen. Publikum fik et “åndeligt kløpul-
ver” og en masse “guldkorn”. 

Kogekonen Camilla Plum besøgte foreningen og gav 
publikum indblik i et forholdsvist nyt begreb:” Økolo-
gien – er det bare noget man ikke må? Sæsonen blev 
afsluttet med masser af sang, strudsfjer og flotte kjoler, 

da bakkesangerinden Dot Wessman indtog salen og for 
en aften omdannede den til “Bakkens Hvile”.
Sommerudflugten var dette år til vands på Roskilde 
Fjord med M/F Fjordpilen til Roskilde for 84 med-
lemmer med sang og musik ombord leveret af de 
“Kælderkolde” fra Slagslunde.

Fantastiske fortællinger med “ fortællehat” Filosoffen John Engelbrecht har gæstet 
foreningen fire gange, og publikum har 
hver gang  fået masser af “åndeligt klø-
pulver” og “guldkorn”.
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begyndelsen af et nyt årtusinde  
og opgangstider

Årtusindeskiftet blev markeret den 12. januar 2000 
på behørig vis. Der blev indledt med vin og kranse-
kage. Aftenens gæst forsvarsadvokat Merethe Stage-
torn indtog herefter talerstolen og gav 135 deltagere 
et forrygende og spændende foredrag om hverdagen i 
danske retssale og fængsler og nogle af de myter, som 
hun blev konfronteret med som forsvarsadvokat.
 Den første sæson i det ny årtusinde rundes af med 
alvorlige emner som alkoholisme og at skulle tage 
afsked med sin kære, da Foredragsforeningen havde 
besøg af Ole Michelsen (alias Bogart) og journalist 
Birgit Meister. Deltagerantallet ved arrangementerne 
er fortsat stigende, og ved sæsonens afslutning er der 
godt 200 medlemmer.
 Dette års sommerudflugt over den ny Øresundsbro 
til det sydlige Skåne blev et tilløbsstykke med 103 
deltagere i såvel regn som sol i løbet af dagen, men 
med herligt humør på hele turen.

I november 2000 gæster skuespiller Tommy Kenter 
den gamle skole, hvor han læste op af sjove Finn Sø-
eborgs forfatterskab. Trods Kenters sygdom på dagen 
og en uges udsættelse af arrangementet, så var ram-
merne næsten ved at sprænges i skolen med 143 delta-
gere, da en veloplagt og særdeles nærværende Kenter 
guidede os på en indsigtsfuld måde rundt i Søeborgs 
forfatterunivers. Publikum kunne næsten ikke få nok, 
og det blev meget sent denne aften.

Vintersæsonen blev afsluttet med forfatter og høj-
skoleforstander Bjarne Nielsen Brovst, som havde et 
fantastisk tag i publikum med foredraget “Jysk hu-
mor – fra Aakjær til Hausgaard via Brovst”, og jublen 
ville næsten ingen ende tage, da aftenens gæst bl.a. i 
sit foredrag valsede rundt med præstefruen fra Op-
pe-Sundby. – Sommerudflugten løb af stablen i juni 
måned for 66 medlemmer, hvor Møn var målet, og 
frokosten på indtaget på Jagtkroen i den frodige Fa-
nefjord skov.

Sprudlende foredragsholdere
I begyndelsen af 2002 havde foreningen besøg af fhv. 
formand for Dansk Sygeplejeråd, hvor 101 tilhører fik 
et fantastisk indblik i sygeplejens historie og hospita-
lernes nuværende udseende. Hun formåede at bruge 
foreningens talerstol på bedste måde i sit flotte debat-
oplæg fyldt med engagement og formidabel viden om 
danske og udenlandske forhold indenfor sygeplejen. 
Årets sommerudflugt gik til Skælskør om omegn – 
vanen tro med masser af solskin og højt humør,
Sæson 2002/2003 blev meget vellykket, blandt de 
“store” aftener var mødet med den superaktive pen-
sionist Bent Lumholt, som var fhv. præst og nu un-
derholdte med egne viser, portrætter og historier. En 
enestående troubadour fremførte et festligt visefore-
drag for 114 deltagere, og der er sikkert mange, som 
stadig husker Lumholts afslutning med folkevisen 
“Uffe hiin Spage” fremført på rap-melodi.

Bent Lumholt - en fantastisk troubadour

Smæk for skillingerne var der også i foråret 2003, 
hvor Københavns daværende politidirektør Hanne 
Bech Hansen, i daglig tale også dengang kaldet fru 
“Smæk” Hansen, fortalte om sit spændende liv “Fra 
husmor til politidirektør”. Formidabel foredragsaften 
– et tilløbsstykke med 140 deltagere.
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Årets sommerudflugt for 50 medlemmer gik langs 
Mølleåen og til Frilandsmuseet.

Sæsonen 2003/2004 vil af mange nok blive erindret 
for besøget af Vigga Bro og hendes mand Erik Mose-
holm samt en ældgammel kontrabas med forestil-
lingen “Livet går sin gang ...” Sæsonen blev afsluttet 
som et sandt tilløbsstykke med 150 deltagere samt be-
styrelsen i et tilstødende lokale, da fhv. Zoo-direktør 
Bent Jørgensen gæstede foreningen for anden gang 
og på en engageret og fremragende måde berettede 
om menneskets livshistorie – ja, publikum var vist 
alle fascineret af hans evne til formidling – omvendt 
var aftenens gæst også begejstret for publikum, og 
i Foredragsforeningens gæstebog beskriver han for-
eningen som mageløs, og der skal skønnes på det! – 
I foråret 2004 var 46 medlemmer på en succesfuld 
3-dages tur til Berlin – ja nærmest en maratonløb i 
gode oplevelser.
 I juni blev den årlige sommerudflugt afviklet for 
54 deltagere til fregatten “Peder Skram” med frokost 
ombord og eftermiddagskaffe i skipperbyen Dragør. 
Sæsonen blev lidt “historisk” bl.a. fordi foreningen nu 
havde rundet 260 medlemmer og et gennemsnitligt 
fremmøde med 115 deltagere pr. foredragsaften.

Foreningens trofaste pianist Leo Christiansen og hans musikalske venner, 
Wienerkvintetten sørgede for livsbekræftende musik

En general kom forbi... Der var politisk swung, 
masser af  grin og gamle soldaterhistorier, da 
Hillingsø holdt foredrag for 146 tilhørere i Græse 
gl. Skole i februar 2005
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I sæson 2004/2005 afvikles blandt andet med to ar-
rangementer, som adskiller sig lidt fra almindelige 
foredragsaftener. Blandt andre besøger Café Hack-
værten Søren Dahl foreningen med en underholdende 
cocktail af alvor, sjov, snak, musik og en kogeplade. I 
aftenens løb fik han en høne kogt i salen! I marts må-
ned rundes der af med en forårskoncert med fælles-
sang til Wienertrioen plus 2. 123 medlemmer fik en 
forrygende aften, og der var faktisk stående ovationer 
i fryd over den livsbekræftende musik.
 Sommerudflugten til Egeskov Slot på Fyn må des-
værre aflyses p.g.a. ringe tilslutning (28).
 – Foreningen når alligevel nye højder med 283 
medlemmer.

Med livsglæden i centrum

Med kulturstøtte fra det nu nedlagte elselskab EFFO 
blev der i november 2005 afholdt” Højskole- og kul-
turlørdag” under temaet – med livsglæden i centrum 
– i Græse gl. Skole for 80 medlemmer. Deltagerne 
gik alle berigede hjem efter at have i været selskab 
med fhv. højskoleforstander Niels Elberling, filosof-
fen John Engelbrecht, multikunstneren Palle Krabbe 
samt musikforedraget ved Lotte Ansbjerg og Johnny 
Stage. 

Fhv. højskoleforstander Niels Elberling gav en fantastisk 
foredragsoplevelse på højskoledagen i 2005

Højskolelørdag, nov.  2005, -  Engelbrecht og Krabbe 
bragte livsglæden i centrum

Der blev også “sunget” opera og danset til tonerne 
af Kai Normann Andersens musik. – Foredragssæ-
sonen bød på flere “pinger”, da journalisterne Vibeke 
Sperling og Jens Gaardbo samt biskop Erik Norman 
Svendsen gæstede skolen i løbet af vintersæsonen.

 Forårets komme markeres med besøg af Wiener-
kvintetten samt fællessang – alt i mens der serveres 
pølse- og ostebord.

Afrikansk fortælletradition, dansk kultur, depres-
sion, den nye Højskolesangbog, et forunderligt liv, 
velfærdsstaten og kristendommen samt sluttelig en 
debataften med Niels Højlund i bedste forsamlings-
husstil var emnerne i sæson 2006/2007, som også 
blev velbesøgt. En planlagt sommerudflugt til andels-
landsbyen Nyvang og rundtur i Odsherred må aflyses 
p.g.a. ringe tilslutning, og bestyrelsen har efterfølgen-
de lagt udflugterne í “mølposen”.



	 	 foredragsforeningen	125	år		 9

I september 2007 stævner 47 medlemmer ud på en 
4-dages sensommertur til Stockholm og Helsinki. 
Det blev en god og oplevelsesrig tur med et dejligt 
fællesskab under hele turen.
 Bestyrelsen er ved flere lejligheder efterfølgende 
blevet venligt opfordret til igen at arrangere lignende 
ture, men det kræver meget arbejde at arrangere så-
danne ture, og desuden må bestyrelsen konstatere, 
at disse rejser rent økonomisk ofte bliver dyrere end 
dem, der kan købes hos etablerede rejseselskaber.

Om stjernestøv og meget andet

Aktive kvinder og mænd, tilbageblik, nutid og frem-
tid, filosofi, velfærdsstaten, gyldne stunder og stjer-
nestøv var temaerne i sæson 2007/2008, da bl.a. 
Morten Grunwald, Hans Jørgen Bonnichsen, Hanne 
Reintoft og Anja C. Andersen gæstede foreningen. 
Sidstnævnte med foredraget “Livet i universet”.  Hun 
er en fremragende formidler, som til daglig forsker i, 
hvordan stjernestøv dannes i døende stjerner og hvil-
ken betydning, det spiller for dannelsen af nye plane-
ter og stjerner. Det vanskelige stof blev fortalt på en 
humoristisk og letfattelige måde, og det blev en af de 
store “stjerneaftener” i Foredragsforeningen.

I 2008 fylder foreningens hjemsted Græse gl. Skole 
100 år, og det fejres med høst- og kulturmarked en 
weekend i september. Nok en gang arrangerer besty-
relsen en højskolelørdag – i Grundtvigs og danskhe-
dens ånd – foredrag og masser af musik og sang – 
2008 var nemlig Sangens År.

I den efterfølgende vintersæsonen bydes på mange 
spændende og aktuelle emner af alvorlig karakter, 
men programmet indeholder også sang og humor, 
da blandt andre Daimi kommer og holder foredraget 
“Jeg sætter min hat, som jeg vil!” Samfundsrevser og 
journalist Jeppe Søe afsluttede sæsonen med “Gittes 
monologer” krydret med aktuelle holdninger til livet 
og samfundet. 

Oplevelsesrig sensommertur 2007 til Helsinki for 47 medlemmer

Morten Grunwald og pianist Leo Christiansen
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Sæson 2009/2010 bød på en seriøs snak om vejr og 
vind, da TV-meteorolog Jesper Theilgaard gæstede 
foreningen. Han er også en habil sanger og sang for 
i fællessangene om det danske vejr. I januar 2010 
havde foreningen besøg af hjerneforsker Ann-E. 
Knudsen, der holdt et forrygende morsomt og læ-
rerigt foredrag om “Den lille forskel på mænd og 
kvinder”, og det var en af de aftener, hvor alt var 
udsolgt på forhånd. 
”Uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst”, for-
talte lektor Nils Villemoes i sit foredrag, hvor han 
foruden talerstolen var udstyret med en tavle og to 
stykker kridt. Villemoes’ foredrag var topunderhold-
ning, hylende sjovt og tankevækkende, som vanske-
ligt lader sig beskrive i ord. Aftenens gæst havde 
undervejs i foredraget fantastiske dialoger med sig 
selv, og han fik hele salen med 150 fremmødte til 

at grine, så tårerne trillede. Han levede fuldt ud op 
til sit eget udsagn: “Man skal bruge sit gode humør, 
inden man dør”.

Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen i et forrygende 
foredrag om “Den lille forskel på mænd og kvinder”

Nils Villemoes - Topunderholdning med både vid og 
humor, feb. 2010. 

Villemoes’ foredrag fremkaldte stor latter i Græse gl. skole
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Gøgleri, Søren Kirkegaard og det danske sprog
I den følgende sæson 2010/2011 måtte bestyrelsen 
igen tænde den røde lampe og melde mere end ud-
solgt, da filminstruktør, gøgler m.m. Erik Clausen 
optrådte med et show, hvor alt kunne ske – i form 
af foredraget “Fra den ene hjernehalvdel til den an-
den...” Clausen er en stærk personlighed – deltagerne 
fik alle noget at tænke over, når han vendte tingene 
på hovedet og spurgte om, det normale nu også er det 
normale?
 Ellers bød på vintersæsonen på foredrag om Sø-
ren Kirkegaard i guldalderens Købehavn, mødet med 
den fantastiske og utraditionelle naturvejleder Jørgen 
Frederiksen Mortensen fra Herning og professor Jørn 
Lund, der spurgte: “Hvad skal vi med det danske 
sprog”.
 Sæsonen blev til ikke mindre end to rekorder – et 
medlemstal på 301 og et gennemsnitligt deltagerantal 
på 148 medlemmer ved foredragsarrangementerne.

Masser af kolorit og evne til fortællekunst var der 
også hos foredragsholderne i den gamle skole i lø-
bet af vintersæsonen 2011/2012, hvor bl.a. Kathrine 
Lilleør, John Engelbrecht, Dorte Futtrup og Georg 
Metz var på den lille scene. – Flere af aftenerne måtte 
der meldes alt udsolgt. Fra tid til anden har bestyrel-
sen siden da i perioder måttet lukke for tilgangen af 
nye medlemmer og i stedet oprette venteliste. Salen i 
Græse gl. Skole kan og må kun rumme 150 personer, 
og det blev vigtigt for bestyrelsen ikke at optage nye 
medlemmer, hvis udsigten til en ledig stol ikke var 
tilstede.

En af Danmarks bedste violinister indledte sæson 
2012/2013. Kim Sjøgren fortalte om sit liv og karriere 
i et forrygende musikalsk foredrag – han gav smukke 
“smagsprøver” på sin dyrebare stradivarius, og det 
blev endnu en af stjernestunderne i den gamle for-
ening – med fuldt hus.
 I december indtog den “flyvende farmor” Jytte 
Abildstrøm scenen medbringende sav – det gik ikke 
stille af. Hun er en festlig kvinde, der er ligeså far-
verig udenpå som indvendigt. Sæsonen bød også på 
besøg af Nis Boesdal, Allan Mylius Thomsen og jura-
professor Eva Smith.

Kim Sjøgren gav en uforglemmelig musikalsk oplevelse 
med sin stradivarius

Gøgleri ,musik og sang med Erik Clausen i nov.2010
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På “togt” igen med Troels Kløvedal
Søren Ryge Petersen indledte sæson 2013/2014, nær-
mere præsentation skønnes ikke påkrævet. De fle-
ste kender ham vist fra TV, når han er “direkte på” 
i sin have. Ikke et ord om have denne aften, men en 
sproglig smuk beretning om “Menneskers gode hi-
storier” – tænk blot på brødrene Anders og Julius. 
Ved foreningens fødselsdag nr. 123 blev det et glæ-
deligt gensyn og genhør med Troels Kløvedal, som 
gæstede foreningen første gang i 1985. Igen for fulde 
huse fik medlemmerne en ganske særlig foredrags-
oplevelse ledsaget af fantastiske billeder, hvor man 
næsten kunne opleve sig selv være ombord på det 
gode skib “Nordkaperen”. Foreningen var i denne 
sæson vidt omkring med besøg af bl.a. Mette Fugl, 
Peter Bastian og aftener om seniorliv samt Oswald 
Helmuths univers.

I sæson 2014/2015 kom medlemmerne vidt omkring i 
den brogede verden med bl.a. foredrag af Naser Kha-
der, jysk humor, en aften med Claus Hagen Petersen, 
der gav sit bud på “Danskheden nu – og historisk set”, 
Finn Slumstrup som stillede spørgsmålet: “Troen – 
trussel eller livsnødvendighed”, et skønt nostalgisk 
foredrag om Daells Varehus’ kataloger og sæsonaf-
slutning med en historiker, der fortalte om: “Verdens-
historien – tåbelighedernes kalvakade”.

En meget velkendt radiostemme – stort set alle kender 
hende – Margaret Lindhardt gav publikum et fornø-
jeligt indblik i hele Giro 413’s historie krydret med en 
masse fællessang til akkompagnement af guitaristen 
Kurt Larsen, da sæson 2015/2016 blev indledt. Mange 
gode oplevelser fik medlemmerne resten af vintersæ-
sonen med advokat Knud Foldschack, Bengt Holst 
fra Københavns ZOO, statsadvokat Anne Birgitte 
Stürup, Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring i et 
smukt, vedkommende og uforglemmeligt sangfore-
drag samt museumsinspektør Jeanette Varberg – alle 
som en kunne de formidlingens svære kunst.

Sang, musik og fællesskab

I Foredragsforeningen er der i respekt for den oprin-
delige stiftelse som sangforening altid blevet sunget 

En fantastisk aften med højskoleforstander Jørgen Carlsen 
og bassisten Egon Holm om Højskolesangbogen, jan. 2007
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flere sange – afstemt efter årstid og lejlighed – ved et-
hvert foredragsarrangement og på udflugter, ligesom 
der er afholdt en del musikalske arrangementer/fore-
drag i årenes løb, hvor fællessangen ofte har været i 
fokus. 
 Der er i begyndelsen af 1990’erne holdt fornøjelige 
aftener sammen med Visens Venner. En bakkesan-
gerinde satte gang i fællessangen ved et arrangement 
i sæsonen 1998/1999. “Hver fugl synger med sit næb” 
var overskriften for et syng-sammen-arrangement  i 
marts 2002 med fhv. TV-vært Poul Thomsen. I 2005 
og 2006 sluttede vintersæsonerne med wienermusik 
og masser af fællessang. Det var festlige og fornøje-
lige aftener med mange deltagere.
 I begyndelsen af 2007 havde Foredragsforeningens 
besøg af højskoleforstander Jørgen Carlsen, og der 
blev i fællesskab sunget en lang række nye sange for 
dengang netop udkomne Højskolesangbog – det blev 
en uforglemmelig aften, hvor sangen næsten nåede 
nye højder.
 På foreningens højskolelørdage i 2005 og 2008 har 
fællessang og musik haft en stor plads i programmet.
Den danske sang var overskriften i marts 2012 for 
en sangaften og foredrag med Georg Metz, der havde 
skarpe synspunkter på identitetshistorien, den natio-
nale arv og de såkaldte værdier.

Foredragsforeningen har siden 1978 haft sin egen faste 
professionelle huspianist Leo Christiansen, der trofast 
har akkompagneret til fællessange og ved særlige lej-
ligheder medbragte Leo også sin bassist Egon Holm. 

Det talte ord, sangen og ikke mindst 
socialt samvær
Foredragsaftener er ikke blot det talte ord og to-
ner. Det sociale samvær er en stor og meget vigtig 
bestanddel, og det kan opleves ved, at rigtig mange 
medlemmer kommer i god tid for at få en snak tværs 
over bordene, og ikke mindst senere på aftenen ved 
det fælles kaffe- og kagebord. Der er altid hjemme-
bagte kager i rigelige mængder på bordene. I årenes 
løb har bestyrelsens 7-8 “bagermestre” i nogen ud-
strækning tilpasset kagesortimentet i overensstem-

melse med medlemmerne udtalte påskønnelse af vis-
se kategorier. Det er således ingen hemmelighed, at 
f.eks. æblekager, tærter, lagkager og kager med fyld i 
øvrigt er et “hit” blandt medlemmerne.

Foreningens trofaste pianist Leo Christiansen gennem 
38 år i godt selskab med filosoffen John Engelbrecht ved 
foreningens 120 års fødselsdag

Det sociale samvær har gode vilkår i Græse gl. skole – 
altid ved veldækkede borde



14		foredragsforeningen	125	år

Pr-virksomhed og hjemmeside – for-
eningen på vej i den digitale tidsalder

Med foreningens nye logo fra jubilæumsåret 1991 fik 
Foredragsforeningen en lidt mere iøjnefaldende profil, 
når programmer, plakater og avisannoncer blev udgivet. 
Uglen blev med et moderne udtryk  Foredragsforeningens  
“brand”.

I april 1996 skrev Folketingets formand Erling Olsen flg. 
i gæstebogen. “ Tak for en dejlig aften blandt medugler”. 
Forud for denne foredragsaften havde Erling Olsen (med 
det selvvalgte øgenavn Uglen) umiddelbart troet, da han 
åbnede brevet fra bestyrelsen med opfordring til at gæste 
foreningen,  at nu var der nogen, der drillede ham på en 
lidt udsøgt og finurlig facon, da han så logoet med uglen 
på Foredragsforeningen brevpapir. Erling Olsen fortalte 
selv på foredragsaftenen, hvordan han så ved gennem-
læsning af det fremsendte materiale havde erfaret, at det 
ikke var møntet på ham, og at det faktisk i stedet virkede 
interessant med denne invitation fra disse “medugler” i en 
gammel foredragsforening.

Allerede i januar 1993 fik foreningen sin egen lille hjemme-
side. Den daværende bestyrelse syntes, at foreningen næ-
sten havde vundet i lotteriet, da adressen www.foredrags-
foreningen.dk var ledig, og fluks blev den bestilt. Det tog tid 
at få bygget hjemmesiden op; al begyndelse kan være van-
skelig, men moderne tider blev det i den gamle forening. 
Senere kom endnu et nyt tiltag – nemlig muligheden for at 
forhåndstilmelde sig førstkommende foredrag via e-mail. 
Det har i årenes løb udviklet sig med hastige skridt, og i ju-
bilæumsåret er det således ca. 90 % af medlemmerne, som 
tilmelder sig via den digitale verden. I bestyrelsen er vi ikke 
i tvivl om, at hjemmesiden har bevirket, at Foredragsfor-
eningen er blevet langt mere synlig udover sognets grænser, 
og at foreningen har fået en del medlemmer, som kommer 
langvejs fra.

Udover hjemmesiden gjorde bestyrelsen sig også tanker 
om, hvordan kontakten til medlemmerne kunne forbere-
des og udbygges, og hvordan foreningen kunne få flere 
medlemmer til gode foredrag, som koster penge, når kva-
litet og indhold skal være i orden og i overensstemmelse 
med foreningens  formålsparagraf. 

”NYT” fra Foredragsforeningen
I 1996 så foreningens første nyhedsbrev “NYT” fra Fore-
dragsforeningen dagens lys. Indtil 2002 blev det udgivet 
tre gange om året med omtale af foreningens arrangemen-
ter. Så blev sejlene sat til i løb i de følgende år, og ny-
hedsbreve begyndte at udkomme kontinuerligt 5-6 gange 
årligt og ofte med fotos fra arrangementerne – ja, sågar 
også med farvefotos. Desværre måtte bestyrelsesmedlem-
met, som gennem  35 år varetog fotograferingen ved ar-
rangementerne og i øvrigt stod for den grafiske del af PR-
arbejdet i foreningen trække sig i 2011 p.g.a. sygdom. Den 
grafiske profil af foreningen har efterfølgende heldigvis 
kunne bevares, men også med strejf af mindre ændringer, 
og sådan bør det være, at vi inspireres af nye muligheder 
– også en i en gammel forening.

Kombinationen af den digitale tidsalder og foreningens 
store og stabile medlemsskare har betydet, at bestyrelsen i 
slutningen af 2011 ophørte med annoncering af foredrags-
aftener i Lokalavisen Frederikssund. Vedtægterne er såle-
des også senest ændret i august 2016, så annoncering og 
indkaldelse til generalforsamlinger nu kan ske via e-mails 
eller almindelige breve til medlemmerne.
 
På flere medlemmers opfordring besluttede bestyrelsen i 
2015, at det fremover skulle være muligt at indbetale det 
årlige kontingent via netbank ved sæsonstart. Ca. 75 % af 
medlemsskaren har taget muligheden til sig på en meget 
positiv måde. 
 Selv om digitalisering har gjort sit indtog i Foredrags-
foreningen, så passer alle  bestyrelsesmedlemmer fortsat 
deres “postruter” og håndomdeler program og nyhedsbre-
ve til de medlemmer, som ønsker dette.
 Digital tidsalder eller ej – bestyrelsen har igennem de 
sidste 25 år været sig meget bevidst om at passe på og 
gemme Foredragsforeningens historie på et let tilgængelig 
måde. Alt PR-materiale, breve, avisudklip, billeder og me-
get andet er således samlet i 10 imponerende scrapbøger.

Fremtiden

Et kvart århundrede er gået siden Foredragsforeningen fej-
rede 100 års jubilæum i Græse gl. Skole. Flere spåede ikke 
foreningen de store overlevelsesmuligheder på sigt – sådan 
kom det lykkeligvis ikke til at gå. Foredragsvirksomheden 
trives i bedste velgående med en stabil og meget trofast 
medlemsskare på 260 medlemmer. – Bestyrelsen er stolt 
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af, at det har været muligt at holde liv i “det talte ord, san-
gen og socialt samvær”, og Foredragsforeningen er nu den 
eneste overlevende af sin art på Sjælland, og sådan håber 
bestyrelsen også at kunne skrive igen om 25 år ...

Ved foreningens 125 års fødselsdag vil sløret blive løftet 
for, at et foredrag i sæson 2015/2016 gav bestyrelsen in-
spiration og idé til at få skabt et “værk”, som tager afsæt 
i Foredragsforeningens kulturelle værdier, så “værket” 
afspejler en lang tradition, der stadig er aktuel i nutiden 
og kan blive til glæde og måske også “stjernestunder”  i 
fremtiden ...
 Meget er sagt og skrevet om Græse-Sigerslevvester 
Foredragsforening i årenes løb, så derfor er tiden inde til, 
at nogle af medlemmerne ligeledes får ordet på de følgen-
de sider.

Margit Juel
26.10.2016

sagt og skrevet om at være medlem af 
Græse-sigerslevvester foredragsfor-
ening anno 2016

Når vi tænker tilbage på alle de foredrag, vi har overværet, 
må vi blot konstatere, at vi får noget med hjem hver gang. 
Med “noget” mener vi positive tanker, som i den grad fyl-
der os med gode energier. Samtidig vil vi rose foreningens 
bestyrelse for det meget varierede valg af foredragsholde-
re. Vi ser altid frem til jeres foredragsaftener, idet vi nyder 
jeres gode selskab og ikke mindst kaffebordet med hjem-
mebagt kage, som altid blive serveret med smil på læben 
og en god bemærkning. I forstår at skabe den gode stem-
ning, som altid spreder sig mellem tilhørerne. Tak for det. 
Jette og Bodil


Vi kendte Foredragsforeningen fra min mor Grethe Lar-
sen, som var med i bestyrelsen i mange år. Vi havde dog 
kun en enkelt gang forsøgt at komme til foredrag. Det var 
et foredrag med Troels Kløvedal. Det måtte vi opgive – 
ALLE ville høre ham og en lang bilkø overbeviste os om, 
at ALT var udsolgt.
 Først i år 2000 så vi i Lokalavisen, at Tommy Kenter 
skulle komme: “Komiske Kenter læser sjove Søeborg”. Vi 
var fans af Tommy Kenter, så det måtte vi opleve. Det 

blev en dejlig oplevelse, og vi fik indblik i Søeborgs forfat-
terskab og en fin fortolkning af Kenter. Der var en dejlig 
atmosfære, fine dækkede borde, kaffe og te med lækkert 
hjemmebag og fællessang ledsaget af Leo på klaver.
 Siden er vi kommet til næsten alle foredrag. Der har 
været rigtig mange, og vi vil ikke nævne alle. Dog vil vi i 
flæng nævne nogle, som har gjort et uforglemmeligt ind-
tryk: Niels Elberlings gribende beretning om sit liv fortalt 
på hans fantastiske måde, en hjerneforsker Ann-Elisabeth 
Knudsen (er det ikke lidt tørt?) sprudlende morsomt og 
lærerigt, den hurtig talende filosof John Engelbrecht, der 
leger med sproget, så man virkelig skal holde ørene stive 
og på køleskabet hænger en seddel: “Super – 3 timers lat-
ter (om at se ud i fremtiden),lektor  Nils Villemoes “Uden 
bøvl bliver livet tomt og meningsløst” – Foredragsforenin-
gen”- bare for ikke at glemme det.
 Sådan kunne vi blive ved, og altid er vi kørt hjem be-
rigede med ny viden og i godt humør, for lattermusklerne 
er også blevet motioneret. Vi tror faktisk, det var vores be-
gejstrede omtale, der fik vore venner Birte og Jarno til at 
melde sig ind i Foredragsforeningen. Det gjorde de i 2002 
og har siden været trofaste medlemmer, og som Jarno si-
ger: “Vi glæder os hver gang”.
 Foruden foredragene har Foredragsforeningen også ar-
rangeret en højskoledag, udflugter og rejser til Berlin og 
til Stockholm/Helsinki. I 2007 deltog Birte og Jarno i tu-
ren til Sverige og Finland. Margit havde arrangeret en fan-
tastisk tur. Alt: pauser, fortæring, indlogering og samvær 
med de øvrige deltagere gjorde det til en uforglemmelig 
oplevelse, som bliver husket med glæde.
 Vi vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen for det 
kæmpe og fine arbejde, den lægger i at få sat et program 
sammen og sørge for en dejlig atmosfære.
 TAK FOR DET og længe leve Græse-Sigerslevvester 
Foredragsforening!!!
Kirsten og Stig 


Jeg blev opfordret af en veninde til at melde mig ind i Fore-
dragsforeningen. Det har jeg aldrig fortrudt. Vi er tre venin-
der, som følges ad derud; vi glæder os hver gang til foredra-
get, som er meget forskellige med såvel kendte som ukendte 
foredragsholdere. Her er noget for enhver smag. Altid er der 
fælles sang og et stort kaffebord med hjemmebagte kager. 
Tillykke med de 125 år og alt godt i fremtiden. Jeg glæder 
mig til sæsonen.
Aase
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I 2002 hørte vi om Foredragsforeningen gennem gode 
venner fra Frederikssund, som havde været medlemmer 
et års tid. Vi meldte os ind i efteråret 2003, og  startede 
med en festlig musik- og foredragsaften med Vigga Bro 
og Erik Moseholm.
 Vi blev meget hurtigt glade for at komme ud i Græse 
gl. Skole til foredrag, fællessang og kaffebord seks gange 
i vinterhalvåret.
 Bordene er altid fint pyntet med årstidens blomster, og så 
er det jo spændende, hvad der bliver serveret til kaffen. Snak-
ken går lystigt til foredragets start kl. 19.30.
 Gennem de 13 år, vi har været medlemmer af forenin-
gen, har vi oplevet foredrag om religion, historie, musik 
og skuespil, kongehus, astronomi og vejr m.m. Lærerigt, 
spændende og morsomt, og så er der næsten altid fuldt hus. 
Tak til en rigtig god foredragsforening med musik og sang.
Birthe og Henning


I anledning af Foredragsforeningens 125 års jubilæum vil 
jeg gerne udtrykke min varmeste lykønskning til bestyrel-
sens medlemmer, hvoraf mange af jer har siddet i en lang 
årrække og varetaget vore interesser på fornemste vis. 
 Jeg selv har været medlem af foreningen i ca. 15 år med 
mange fremmøder i Græse gl. Skole, – ja, til næsten hvert 
arrangement, for man kommer da, selvom der er hånd-
bold- eller fodboldkamp i TV.
 Vi har lyttet til politikere, gejstlige, skuespillere, politi-
chefer, professorer og vejrguder etc. – og har næsten altid 
fået os en god oplevelse med hjem.
 En noget speciel oplevelse havde vi/162 fremmødte 
med den populære Søren Dahls optræden.  Han under-
holdte og spillede på klaver – og uddelte små leverpostej-
hapser, – alt imens han lod en høne koge i en gryde på et 
gasapparat ved siden af. Efter en time var hønen mør, og 
han stod selv i under-bukser. Ikke just et kønt syn! Nej, 
Søren Dahl bør nok blive ved sin Café Hack!
  I februar i år havde vi en aften af de bedre: Sangfore-
draget med digteren Jens Rosendal og komponisten Ras-
mus Borring, og vores fællessang af Jens Rosendals dej-
lige sange var en fin, fin oplevelse – en aften hvor hele ens 
følelsesregister blev rørt! 
  Men vi kommer ikke kun for at få åndelig føde, – nej, 
der venter os altid flot dækkede kaffeborde, og dejligt bag-
værk til kaffen. Vi er alle imponerede over bestyrelsens 
arbejde også på dette område.
Hanne 

Som mangeårige medlemmer af  Foredragsforening har vi 
i årenes løb fulgt så godt som alle foredragene. Med højst 
to undtagelser er vi hver gang enige om, at vi fik noget med 
hjem at tænke over og derved en anledning til eftertænk-
somhed.  – Bestyrelsen er overordentlig flittig og dygtig til 
at skaffe glimrende foredragsholdere.  – Hvert år er der hos 
os spænding om, hvem foreningen har fået fat på til den 
kommende sæson. Vi er altid fyldt med forventninger, og 
de viser sig ved sæsonens afslutning at være indfriet. 
Lis og Erik – Hanne og Birger


I forbindelse med at vi blev efterlønnere, flyttede vi til 
Buresø efter at have boet i København siden vor barndom. 
I den forbindelse undersøgte vi, hvilke kulturelle tilbud 
vor nye kommune kunne tilbyde os. Vi blev bl.a. foreslået 
Græse-Sigerslevvester Foredragsforening ude på Græse 
gl. Skole. Hvad kunne der dog foregå af spændende ting 
derude på landet?  Det måtte vi prøve. Det er blevet til rig-
tig mange hyggelige/sjove og interessante oplevelser ikke 
at forglemme det dejlige kaffebord, tak for det.
 Tillykke med jubilæet og vi glæder os til mange spæn-
dende foredrag fremover.
Marianne og Ole


Vi er medlemmer af Græse -Sigerslevvester Foredrags-
forening, fordi det her er muligt at høre foredrag af høj 
kvalitet og med alment oplysende indhold, fremført af en-
gagerede mennesker, ofte med både vid og humor. Ved 
møderne er der altid en hyggelig og varm stemning og et 
oprigtigt ønske fra de fremmødte til at medvirke i det so-
ciale samvær, som yderligere underbygges ved fællessan-
gen af de sange, der er valgt i tilknytning til foredragets 
emne og årstiden.
 Man føler sig velkommen, når der altid er dækket fint 
op med blomster og stearinlys, og selvfølgelig er de hjem-
mebagte kager et rigtigt dejligt indslag.
 Man kan en almindelig aften efter knap tre timer tage 
hjem beriget både intellektuelt, fagligt og socialt. Det er 
da fantastisk!
Irene og Klaus


