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Daglig leder i Reden, Mia Magnusson, vil fortælle om Redens  
historie og vise billeder. Mia fortæller om hverdagen i Reden, 
hvad de kan tilbyde, og hvilken målgruppe der kommer i Reden. 
Mia vil også læse en historie op, som giver et indblik i, hvilket liv 
kvinderne har. 

Reden Odense - historie i ord og billeder 

Foredraget tager udgangspunkt i hans eget liv, Kurt Flemming 
fortæller om en fantastisk barndom på Sydfyn. Om en meget 
svær skoletid. Om at træffe nogle svære valg. Om en lang 
idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen om at blive artist, på 
trods af et lille talent, men en stor vilje. Om at bevare det positive, 
selv når døden kommer meget tæt på. 

Bakkens Pjerrot - Livet set med hvid-vinkel 

Underholdende, ærligt og med megen selvironi (for det er så sundt 
at le!) fortæller Torben Iversen om sit liv i eventyrets tjeneste. Om 
hvordan, hvorfor og hvorledes netop han blev den skuespiller, der 
nu på 33. succesfulde år er Odenses og hele det lille kongeriges 
H.C. Andersen. Det hele er med! Barndom, ”min moder var vaske-
kone!”, ungdom, nej fra teaterskolen, uddannelse, drømme. Op-og 
nedture. Om de valg og mange tilfældigheder, der er med til at 
tegne en karriere, et liv. Foredraget er fyldt med HCA-citater, digte 
og læresætninger.  

Torben Iversen - Mit livs eventyr 

Danske seniorers livserfaring gavner afrikansk landsby i Gam-
bia.Projektet har udviklet sig fra et projekt til færdiggørelse af en 
nurseryschool til et landsbyudviklingsprojekt. Kirsten Müller, 
som har mange års erfaring som frivillig i Afrika, fortæller om pro-
jektet og viser billeder fra stedet. 

Kirsten Müller - Landsbyudvikling i Gambia 

Hospitalsklovnen Lulu nærmer sig altid stille og roligt, om det er 
børn på hospital, demente borgere eller besøg hos mennesker 
med psykiske og fysiske lidelser. Hun farer med lempe og venter 
på tilladelse til at nærme sig. Det hele drejer sig om nærvær, om-
sorg og medfølelse til mennesker, der har det svært.  
Altid grine med, ikke af! 
 

Humor heler - latter letter - smil smitter 



Styrk hjernen med smart træning ved Jette og Bent 

Christian Dyrst vil belyse, hvad fællessangen er for en størrelse, 
hvorfor den er her, og hvorfor det er så vigtigt, at vi bruger den. 
Hvis man taler om hvorfor vi skal synge, kommer man også 
naturligt ind på, hvad Højskolesangbogen er for en størrelse, og 
hvorfor den er her. Sangforedraget er sat sammen af gode for-
tællinger, spændende historie og naturligvis – fællessang.  

Hvorfor skal vi synge? 

Ann Ammons, guide og medstifter af Besættelsesmuseum Fyn. 
Adskillige modstandsfolk, kommunister, engelske flyvere og tyske 
flygtninge fandt deres sidste hvilested på Assistens Kirkegård. 
Undervejs på vandringen skal vi høre fortællinger om ildkampe i 
Odenses centrum og om ofre for likvideringer, om den tyske 
hævn for sabotager og om de mange allierede flyvere, der miste-
de livet over Fyn. Vandringen varer ca. en time, og vi går ikke 
hurtigere, end at alle kan følge med. 

Vandring på Assistents Kirkegård 

Billeder, sang og fortælling ved Mette og Poul Nørup. I sel-
skab med nogle af den jyske vestkysts kendte forfattere, bl.a. 
Jens Rosendal, Hans Adolph Brorson, Kaj Munk, K.L. Aastrup 
og Thøger Larsen, begiver vi os på en 560 km lang cykeltur 
langs den jyske vestkyst. Med udgangspunkt i Nationalpark 
Vadehavet cykler vi ad den nationale cykelrute, der går fra 
Rudbøl til Skagen. 

En kulturrejse langs den jyske vestkyst  

Spørgsmålet er relevant, fordi kongehuset på mange måder 
repræsenterer en anden tid. Guldkareter, nytårstafler og kandela-
ber er ikke umiddelbart forenelige med en demokratisk velfærds-
stat. Alligevel bakker tre ud af fire danskere op om kongehuset. 
Hvordan hænger dette mon sammen? Lektor Nikolaj Schütze 
undersøger i dette foredrag, hvordan kongehuset har manifeste-
ret sin magt, hvordan det har udviklet sig og tilpasset sig forskelli-
ge tider.  

Hvorfor har vi stadig et kongehus? 

SMART Training er træning af hjernen via fysiske øvelser. 
 

Se næste side hvorfor du skal træne SMART! 



John Christensens erindringer og anekdoter fra 10 Olympiske 
Lege. Mere end 60 år som frivillig idrætsleder, kombineret med 
familie- og erhvervsliv. Hvad der startede som juniorleder i Oden-
se Sejlklub i 1959, blev starten på en udvikling og et liv blandt 
Danmarks største idrætsudøvere og med fantastiske oplevelser, 
og møder med kongelige og præsidenter samt og besøg hos Pa-
ven i Vatikanet. De fleste store oplevelser skete i perioden 1980 
til 2005, hvor forberedelser og deltagelse i 10 Olympiske Lege 
fandt sted. 

Fra Juniorleder til Chef de Mission 

Rock Nalle er en dansk rock- og blueslegende. Han har i en men-
neskealder spillet sammen med de største danske og udenland-
ske kunstnere. Nalle er født Roland Lyhr Sørensen og bragede 
for alvor igennem midt-tresserne med sine versioner af blandt 
andet ”Midtnight Hour”, ”One” og ikke mindst ”Go’e gamle fru 
Olsen”. Efter en personlig deroute, vendte han efter knap 20 år 
væk fra scenen, tilbage endnu stærkere. Rock Nalle bliver bakket 
op af pianist Morten Holmegaard.  
 

Et liv med musik, misbrug, kærlighed og karriere 

Med SMART Training udfordrer du hjernen i at udføre de processer, som den er skabt til 
at udføre. Og det er selvsagt en god investering at passe på både krop og hjerne, som 
gerne skal hjælpe os gennem hele livet. SMART Training indeholder elementer, der kan 
være med til at: 

• Forbedre din koncentrationsevne 

• Forbedre din hukommelse og opmærksomhed 

• Styrke din balance og koordination 

• Styrke din indlæringsevne 

• Gøre dig bedre til at træffe beslutninger 

Alle dage efter morgenkaffen samles vi i salen til morgensang. 

Annette Magnussen spiller til. 

Jette og Bent laver lette øvelser, så vi får gang i kroppen. 

Der serveres to stk. smørrebrød samt et stk. ostemad til frokost samt kaffe og kage 

om eftermiddagen. Drikkevarer er for egen regning og kan købes i cafeen. 

Musikalsk causeri over ugens emner 

Palle Krabbe underholder med musik over ugens emner. Palle 

har en fortid som højskolelærer, underviser på Pædagogsemina-

riet i Odense og har spillet til utallige festlige arrangementer rundt 

om i landet. 


