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VEJEN TIL MINE RØDDER - JEG ER MIN MORS 

HEMMELIGHED
ET FOREDRAG OM ET AF BESÆTTELSESTIDENS TABUER

V/ Lone Hansen

Lone Hansen kommer og fortæller med udgangspunkt i sit eget liv om et af 

besættelsestidens tabuemner: Tyskerbørn. Lone Hansen blev født under krigen af 

en ung ugift kvinde. Faderen var tysk soldat. Efter et ophold på et spædbørnshjem 

og et plejeophold hos en præstefamilie bliver Lone bortadopteret knap 5 år 

gammel. Lone finder sine biologiske rødder i Danmark og i Tyskland. Budskabet i 

Lones foredrag er: ”Tilgiv disse kvinder, som forelskede sig i en tysk soldat”.

02.
SEPTEMBER

30.
SEPTEMBER

STØJBERG-SAGEN, TRUMP OG MINKENE
ET FOREDRAG OM ANGREB PÅ RETSSTATEN INDEFRA

V/ Steen Ole Hedelund Jørgensen

Foredraget rummer en guide til at forstå Støjberg-sagen, men inddrager også 

andre sager, der er udtryk for det samme: Angreb på retsstaten indefra. Det 

drejer sig om angrebet på Kongressen i Washington 6. januar 2021, de 

voldsomme demonstrationer under coronakrisen i København arrangeret af 

”Men In Black” og minksagen. Desuden omtales nationalitetsbevægelser flere 

steder i Europa bl.a. Catalonien og udhulingen af demokratiet og retsstaten i 

Polen og Ungarn. Eksemplerne viser, at den politiske polarisering er voldsom. 

Det samme er polariseringen i befolkningen. Det skader sammenhængskraften i 

vores demokrati og det udvisker grænserne mellem politik og jura. 

16.
SEPTEMBER

CANADA OG ALASKA
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 

og 44.000 kilometer nordamerikanske veje. Foredraget er bl.a. historien om: ● at 

være sammen om alt i døgnets 24 timer ● at føle sig alene i verden ● at hilse på Leif 

den Lykkelige ● at flygte fra en bjørn med unger ● at se et vejskilt med ”400 km. til 

næste tank” ● 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 

mm., som Anne Grethe og Helge fortæller om til 900 billeder underbygget af musik.



25.
NOVEMBER

11.
NOVEMBER

28.
OKTOBER

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. 

AUDITØR DANMARK, GRØNLAND, AFGANISTAN
FRA HAURIS TIL HELMAND

V/ Ebbe Kvorning

En tidsrejse for årene 1974 til 2015 – kortet ned til nogle fotos og en”snak” – for 

en landmandssøn, politimand og auditørfuldmægtig. Den unge knægt i politi uni-

form i København, patrulje og de herunder forekommende opgaver, ”påtvungne 

initiativsager”, skiftende arbejdstider, konverteret over årene til efterforsknings-

relateret politiarbejde i DK og med tjenesterejser til/efterforskning i andre lande.

Afsked med politiet for nyt arbejde, nu som auditørfuldmægtig i Forsvarsministeriets 

Auditørkorps med jobområde ”begrænset” til Forsvarets ansatte på deres arbejds-

pladser i DK, Nordatlanten og davær. missionsområder Eks-Jugoslavien, Irak og Afghanistan.

JULEFROKOST OG FOREDRAG
ET FOREDRAG OM PTSD VETERANKLUBBEN

V/ Per og Betina Mortensen

I dette foredrag vil krigsveteranen Per og hans livslys Betina, fortælle om deres 

fælles liv med Pers PTSD (post traumatisk stress syndrom). I 1994 bliver Per 

udsendt i den fredsbevarende mission til det tidligere Jugoslavien og i 2015 får 

han stillet diagnosen kronisk PTSD. Ligeledes i 2015 tager han en stor beslutning 

og lader Betina komme ind i hans liv. Det bliver starten til et liv der er værd at leve 

fremfor overlevelse fra dag til dag. Parret lægger vægt på de gode ting i livet og 

håber med foredraget at være med til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom.



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. Opdateret 21.4.2022. Der tages forbehold for trykfejl.

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.
OKTOBER

SENIORSKOLENS HALVÅRLIGE 

UDFLUGT
VI BESØGER KONGERNES JELLING
Spændende dag med rundvisning og fortælling. Vi skal blandt andet se udstillingen; 

”Danmark hækler Margrethe”

Program og detaljerede oplysninger udleveres ved første mødegang, den 2.9. 2022.


