SENIOR SKOLEN
FORÅR 2022

SAMVÆR ● FOREDRAG ● DEBAT ● UDFLUGT
ANNE METTE SKOV OG SIGNE SKOV
BIRTE AMBROSIUS ● FAMILIEN PÅ FARTEN
STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN
KARSTEN KORTBUKS ● VERDENSKORTET

GUERNICA
ET FOREDRAG OM PAPLO PICASSOS VERDENSBERØMTE MALERI
V/ Steen Ole Hedelund Jørgensen
I april 1937 under den spanske borgerkrig blev den baskiske landsby Guernica
bombarderet af fascistiske fly. Næsten 2000 mennesker mistede livet. Til verdensudstillingen i Paris malede Pablo Picasso det store maleri ”Guernica”, der er blevet
et internationalt symbol mod krig. Som en af de største kendere i Danmark af dette
mesterværk, analyseres maleriet ud fra psykoanalytiske ideer og der vises animationer af maleriet. Foredragsholder har opholdt sig i Spanien i længere perioder
og øser ud af sine personlige erfaringer fra landet. Han knytter den politiske situation
i Spanien i 1930-erne til det aktuelle politiske opbrud med stærke nationalitetsbevægelser og krav om selvstændighed i flere spanske regioner.

28.

JANUAR

CANADA OG ALASKA

11.

FEBRUAR

EN REJSEBERETNING MED FAMILIEN PÅ FARTEN
V/ Anne Grethe Trangbæk & Helge Rude Kristensen
Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle LandCruiser - og skiber
den over Atlanten til Nordamerika…Fra Halifax i Canada er kursen Alaska. 180 dage
bliver LandCruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer nordamerikanske veje. Foredraget er bl.a. en historie om: ● at være sammen om alt i døgnets 24
timer ● at føle sig helt alene i verden ● at hilse på Leif den Lykkelige ● at flygte fra en
bjørn med to unger ● at se et vejskilt med ”400 km. til næste tankstation” ● at skære
sig i fingeren 300 km. fra nærmeste læge ● at besøge danske udvandrere ● at vaske
guld og sig selv i floderne ● at lytte til ulvekoncert i vildmarken …og meget mere,
som Anne Grethe og Helge fortæller om til 900 billeder underbygget af musik.

I DAG SKAL JEG IKKE DRIKKE ALKOHOL
ET FOREDRAG OM ET LIV MED MISBRUG
V/ Annemette og Signe Skov
Mor og datter fortæller om et liv med misbrug, hvordan man efter en behandling,
kommer ud på den anden side og bliver en ”hel” familie igen. Samme historie, men
hver sin oplevelse. Annemette var misbruger af alkohol i 25 år, og fortæller om livet
før, under og efter sit misbrug. Hun har nu været ædru i 13 år. Signe fortæller om
hvordan det var at vokse op, med en mor der var i misbrug, kom i behandling, og
om livet efterfølgende.

25.

FEBRUAR

SANGE FRA HØJSKOLESANGBOGEN

11.

MARTS

- OG EFTERSKOLELIVET
V/ Birte Ambrosius, tidligere viceforstander på Klejtrup Musikefterskole
Denne dag bliver der mulighed for at mødes til fællessang, hvor Birte Ambrosius
udvælger og fortæller om de sange fra Højskolesangbogen, der har haft betydning
for hende, - sange, hun har mødt på sin vej både privat og gennem det efterskolemiljø på Klejtrup Musikefterskole, som hun har været en aktiv del af. Birte optræder
ofte sammen med Anton Vind, som normalt akkompagnerer til sangene, men
denne dag kommer Birte alene og bliver i stedet akkompagneret af skolens ”huspianist”.

ORIGINALERNE FRA KARSTENS LIV
FORTÆLLING, SANG OG GUITARSPIL
V/ Karsten Kortbuks
En rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem ingen
havde brug for. Her møder vi Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus,
Jørgen Knudsen, Mams, lille Poul og mange andre. Mennesker som fortjener at
deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet. Det er fortællerens
egen historie med humor og gribende øjeblikke men samtidig er det manges
historie for vi var mange som voksede op i det landbrugsland som så drastisk
skiftede karakter da hesten forsvandt og gårdene blev større og større.

DERFOR ER DE UNGE VREDE
DEBATSKABENDE ANALYSE AF ÅRSAG OG KONSEKVENS
V/ Steen Ole Hedelund Jørgensen

8.

APRIL

Politiske spændinger mellem generationerne er vokset de seneste år. Det er en trussel
mod sammenhængskraften i det danske samfund og demokratiet. Ældre generationer har
stor tillid til det repræsentative demokrati. De unge derimod er kritiske og ser politikerne
som handlingslammede og de ytrer deres kritik i vrede. Men hvorfor de unge er vrede og
hvad konsekvenserne er for det repræsentative demokrati? I en debatskabende analyse
argumenteres for, at der hurtigst findes en ny politisk vej mellem generationerne i en tid,
hvor store politiske opgaver er på dagsordenen, f.eks. klimaforandringer, miljøbeskyttelse
og kampen mod uligheden. Finder generationerne ikke hinanden, vil unges mistillid til det
politiske system vokse, til skade for alle – og til skade for demokratiet.

25.

MARTS

SENIORSKOLENS HALVÅRLIGE UDFLUGT
VI BESØGER VERDENSKORTET I KLEJTRUP
Spændende dag med rundvisning og fortælling.

22.

Program udleveres ved første mødegang, den 28. januar 2022.

APRIL
SENIORSKOLEN
Seniorskolen afholder 7 sociale, kulturelle og oplysende aktiviteter i løbet af 1. halvår 2022.
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.
STED – TID – PRIS
Seniorskolen holder til i kantinen på Skolen for kreativ fritid, Industrivej 13, 8800 Viborg
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.
Ekstra udgift til udflugt og afslutning må påregnes.
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.
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.
Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

SENIOR SKOLEN

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

