
SAMVÆR ● FOREDRAG ● DEBAT ● UDFLUGT

JOHANNES KONSTANTIN NEERGAARD
STIG GLENT-MADSEN ● BRIAN HANSEN

HENRIK OEST ● JØRN CHRISTIANSEN

MOGENS BLUME SCHMIDT

UDFLUGT TIL KATTEGATCENTERET I GRENÅ

SENIOR SKOLEN
1. halvår 2023



27.
JANUAR

13.
JANUAR

10.
FEBRUAR

HVORFOR LÆNGTES SVANTE MOD 

SVERIGES KYST?
ET FOREDRAG OM LÆNGSEL MOD FREMMEDE KYSTER

V/ Johannes Konstantin Neergaard

Benny Andersens vise om Svante, der længes til Sverige, danner udgangspunkt for 
Johannes Konstantin Neergaards humørfyldte foredrag om udlængsel, lyse nætter og 
rejseglæde. Gennem sang og musik vil Johannes Konstantin Neergaard tage vores 
fordomme om de nordiske broderfolk under kærlig behandling og komme med et bud på, 
hvorfor vi har dette had/kærlighedsforhold til de andre skandinaver…og hvorfor nogle af 
os længes næsten ubærligt meget efter Sveriges og andre landes kyster...

FONDEN DER NYTTER
- EN HUMANITÆR HJÆLPEFOND

V/ Stig Glent-Madsen

Gennem mange år i ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, har 

Stig besøgt projekter i mere end 40 udviklingslande. Han har hver gang konstateret, at 

hjælpen har betydet en afgørende forskel for de mennesker, familier, landsbyer og sam-

fund, som er hjulpet. Gang på gang har det slået ham, at vi – trods forskellige livsvilkår –

har samme tilgang til mange forhold. Kærligheden til familien og børnene er almen-

gyldige – uanset om høsten igen er slået fejl, eller man som flygtning er langt 

hjemmefra. Forståelsen for andres livsvilkår vil han gerne viderebringe i dette foredrag.

KOMMUNIKATION, KROPSSPROG OG 

HUMOR
ET HUMORISTISK FOREDRAG OM KROPPENS SIGNALER

V/ Brian Hansen

Kropssproget har stor betydning for den måde hvorpå vi oplever hinanden. Kropssprog 
er meddelelser – også når man ikke siger noget. Bevægelser, udtryk og udstråling er ofte 
mere sigende end ord. Jeg kan på den måde gribe fat i vores fordomme om os selv og 
andre. Være med til at ruske op i vores forudindtagede holdninger til folk. Jeg viser jer 
typer og episoder fra hverdagen, så vi kan grine af genkendelsen. Genkendelsens glæde, 
latteren og den daglige absurditet får tilhørerne til at grine – ikke mindst af sig selv.



24.
MARTS

10.
MARTS

NIS PETERSEN – FÆTTER TIL KAJ MUNK
ET FOREDRAG OM NIS PETERSENS LIV OG DIGTNING

V/ Mogens Blume Schmidt

Nis Petersens liv var “vildsomt” og han kom langt omkring såvel fysisk som psykisk og i 
fantasien. Nis Petersen var fætter til Kaj Munk. Begge var de store begavelser selv 
om deres talent udviklede sig i forskellig retning. Kaj Munk gav udtryk for, at Nis var bedre 
begavet end han selv. Nis Petersen var en stor fortæller og en mageløs lyriker. Hans mest 
berømte roman var Sandalmagernes Gade. Hele sit liv kæmpede han med sin tro, sin 
vantro og med sine dæmoner. Foredraget fortæller om hændelser i Nis Petersens liv 
og giver eksempler på hans kunst, set på denne baggrund.

24.
FEBRUAR

ETISKE DILEMMAER
- ER DET KUN GOD UNDERHOLDNING ELLER EN SUND OMTANKE VÆRD?

V/ Henrik Oest

Samtale omkring etiske dilemmaer er blevet til underholdning på tv og i radioen, -med 
’Spørg Charlie’ og ’Mads og monopolet’. Vi er nysgerrige overfor andres problemer 
med kærligheden, arvestridigheder og meget andet. Mange etiske problemstillinger 
kan henføres til en diskussion på baggrund af de ti bud. Men hvordan kan vi afgøre os 
for, hvad der er rigtigt og forkert? Et spændende og vedkommende foredrag om etiske 
dilemmaer såsom for eller imod aktiv dødshjælp, skal man sortere menneskefostre 
efter deres arvemasse, hvad med utroskab og arvesager?

UKRAINE - FORTVIVLELSE ELLER HÅB
UKRAINES KONFLIKTHÆRGEDE FORTID OG NUTID

V/ Jørn Christiansen

Ud fra egne oplevelser kommer Jørn Christiansen i dette foredrag ind på Ukraines 
konflikthærgede fortid og nutid. Ukraine har gennem årene været i en rivende udvikling 
og er en naturmæssig perle klemt inde mellem Rusland og Europa. Landet rummer en 
turbulent historie med dybe konflikter, smukke Sortehavsstrande og er en af verdens 
største kornkamre. Jørn har gennem sine besøg, følt de stærke indtryk et land giver, når 
det kæmper for sin ret til at eksistere i håbet om en lykkelig fremtid og international 
anerkendelse. Foredraget understøttes af egne billeder, videoer og Ukrainsk musik



SENIORSKOLEN
Seniorskolen afholder 7 sociale, kulturelle og oplysende aktiviteter 

i løbet af 1. halvår 2023. 

Ved at deltage i aktiviteterne, får du ny, spændende og 

tankevækkende information.

Samtidig opbygger du et større netværk blandt andre seniorer, 

fordi Seniorskolen er samvær med visioner.

Du kan læse mere om Seniorskolen samt skolens øvrige aktiviteter 

på skolens hjemmeside: www.skolenforkreativfritid.dk 

Er der spørgsmål til Seniorskolen, kan Dorte Fogh Pedersen 

kontaktes på mail: dfp@skolenforkreativfritid.dk eller 

telefon 26 11 70 24. 

Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

Følg os på Facebook        og Instagram      

SENIOR SKOLEN

14.
APRIL

UDFLUGT TIL KATTEGATCENTER, GRENÅ
DETALJERET PROGRAM FOR DAGEN INKL. PRIS UDLEVERES SENERE

STED – TID – PRIS
Seniorskolen holder til i kantinen på Skolen for kreativ fritid.

Vi mødes på ovennævnte datoer fra kl. 09:30 – 11:30.

Seniorskolen koster 450 kr. pr. person for hele perioden. 

Kaffe + brød koster 25 kr. pr. gang og afregnes separat. 

Har du allerede kaffekort er prisen 17 kr.

Hvis der er ledige pladser, kan der købes billetter til et enkelt 

foredrag via skolens hjemmeside. 

Prisen er her 115 kr. pr. person inkl. kaffe og brød.

Ekstraomkostninger til udflugt vil forekomme.

Ret til ændringer forbeholdes. Opdateret 19.12.2022. Der tages 

forbehold for trykfejl.
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