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4. november 2013    -    Gymnasielærer Niels Larsen, Sengeløse,   

                                       Enevælden og Frederik d. 6.                                                    

I  1813 gik dobbeltmonarkiet Danmark-Norge bankerot, og 
året efter blev Norge skilt fra Danmark og tvunget ind i 

dobbelt-monarkiet Sverige-Norge. Danmark var blevet ”et 
lidet fattigt land ”. På kun en halv generation var Danmark 
gået fra at være en blomstrende regional stormagt til at være 

et gennempryglet og ydmyget fallitbo. Men hvorfor?  Sva-
rene skal findes mange steder, men hovedårsagen finder vi i 
selve enevældens system med den uhørt ringe, men desvær-

re almægtige leder Frederik 6. 

Han skulle ved skæbnens ugunst lede land og rige gennem Napoleonskrigene, 
som var den enevældige periodes største udfordring. Han forstod ganske enkelt 

ikke det internationale politiske system og den praktik staternes politiske 
magthavere til alle tider har anvendt for at opfylde egne mål. For at føje spot til 

skade var han som voksen også helt ude af stand til at uddelegere vanskellige 
opgaver og således lade sig råde af mere erfarne og indsigtsfulde folk. På det 
personlige plan havde Frederik d. 6 allerede fra begyndelsen alle odds imod 

sig, Han var hverken udvortes eller indvortes begavet. Familiebaggrunden og 
opdragelsen var nærmest skræmmende problematisk. 

Efter foredraget bliver der mulighed for at stille spørgsmål. 

--------- 

 
11. november 2013   -   Cand.  mag. Lise Lotte Frederiksen, Frederiksberg. 

 ”Af en endnu Levendes Papirer”        

 Om Søren Aabye Kierkegaard – 200 år. 
Søren Kierkegaard døde kun 42 år gam-
mel. Dødsårsagen kan have været den 

såkaldte Potts sygdom, der var en tuber-
kuloseform, der netop førte til den krum-

bøjede holdning, som Kierkegaard er 
kendt for. Den 5. maj i år var det 200 år 

siden Kierkegaard blev født, og det er blevet markeret ved 

talrige lejligheder i årets løb. Lise Lotte har gæstet os flere 
gange tidligere med beretninger om kendte forfattere. For 
Peter og Ping Klubben i København arrangerer hun  spadse-

reture og rejser i litterære personers fodspor: Her i 2013 har 
selvfølgelig Kierkegaard været på programmet både i Kø-
benhavn og Berlin. Lise Lotte tager os af gode grunde ikke med på en fysisk 

spadseretur, men i stedet vil hun denne aften prøve at levendegøre denne my-
stiske og verdensberømte dansker for os.   
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18. november 2013   -   Carsten U. Larsen, direktør for Folketinget  

                           Fra arkæolog på feltarbejde til leder af Folketinget 

Carsten U. Larsen har i mere end 30 år lagt sit arbejdsliv 

på to institutioner, som de fleste danskere kender, nemlig 

Nationalmuseet og Folketinget. Han vil på aftenens møde 

fortælle om sit arbejde på Nationalmuseet, fra ung student 

til direktørkontoret, fra feltarbejdet til udstillingsåbninger-

ne, fra Grønland til Ghana og jorden rundt med Galathea – 

og om gravhøje. Siden 2008 har han været direktør i Fol-

ketinget (hvor der også findes krukker og mumier), og han 

løfter lidt af fligen til arbejdet bag Borgens mure: om styringen af den lov-

givende magt, den politiske og den administrative hverdag og de større 

projekter. Der vil også være lejlighed til at stille spørgsmål.  

 

--------------- 
 
25. november 2013   -   Birgit Mørup, Taastrup  

                  Martinus verdensbillede og det tredje testamente 

Birgit vil tale om det store værk, som Martinus (1890-1981) arbejdede på i 

ca. 60 år, og hvorom han selv i 1979 fortal-

te, at det skulle hedde Det Tredie Testa-

mente.  

I Martinus åndsvidenskab bliver vi igen-

nem analyser gjort bekendt med den foran-

derlige del af det evige liv, - den del, hvor 

vi selv er med til at skabe. Birgit vil også forklare, hvorfor livet ikke fortsat 

skal være et mysterium, - og dette, at "elske sin næste som sig selv" bliver 

til videnskab.   

Martinus har formidlet dette åndelige kosmiske livssyn til mennesker, som 

ikke mere har evnen til kun at tro, men også vil vide.  Alle der føler sig 

inspireret, kan tage det de kan bruge og lade resten ligge, - der er ingen 

medlemskab, sammenslutning, sekt, forening eller lignende, - værket er frit 

som solen.   

Birgit Mørup har kendt til Martinus åndsvidenskab siden 1980 og studeret 

værket mere indgående fra 1993. Fra 2006 har Birgit været leder af studie-

gruppen Martinus-Tåstrup, der mødes hver uge i Taastrup Kulturcenter. 
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2. december 2013  -  Forstander Hans Jørgen Møller, Marielyst Højskole  

                                                Hvem var denne Oscar?  

Hans Jørgen er i dag forstander på seniorhøjskolen Mari-

elyst, men han var tidligere filmjournalist ved Politiken. 

Med baggrund i egne erfaringer fra uddelingen af verdens 

mest prestigefyldte filmpriser i Hollywood, fortæller han 

om den gyldne Oscar-statuette og om nogle af de stjerner, 

der har modtaget den.   

Han vil desuden runde af med at fortælle om Marielyst 

Højskole her og nu.  

---------- 

9. december 2013    -   Rejseleder Johannes Kokholm, Kirke Eskilstrup 

                                                        Rejseleder gennem 30 år 

Som rejseleder møder man alle typer af menne-

sker, både som gæster, men også i de samar-

bejdsrelationer, som man skal klare, ofte i ekso-

tiske lande. Her vil jeg bare lige nævne Egypten 

og Mexico. To lande, hvor det var virkeligt 

spændende at arbejde. Dette - og meget mere - 

vil indgå i foredraget. Der vil naturligvis blive 

rig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom nogle billeder vil indgå i afte-

nens forløb 

-------------- 
 

16. december 2013  -  Pastor emeritus Poul Henning Fromsejer 

                                    Julemøde om kristendom og humor  

Han har fundet inspiration hos så forskellige kilder 

som tegneserien Radiserne, Storm P. og Søren Kier-

kegaard  – og ikke mindst i Bibelen. Hvis de kristne 

og kirkelige ukritisk overtager tidligere tiders alvors-

tunge jesusbillede, risikerer de at misforstå Vorherre, 

siger han blandt andet. "Især i Det Nye Testamente 

er der meget humor. Når Jesus for eksempel siger, at det er lettere for en 

kamel at komme gennem et nåleøje end for en rig at komme i Himlen, så er 

det jo sagt med et glimt i øjet." 

Efter pausen håber vi, at Poul Henning Fromsejer vil læse en rigtig jule-

historie efter eget valg, men gerne humoristisk.  

 

God jul og godt nytår 
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6. januar 2014   -   Henning S. Pedersen, sognepræst i Egebæksvang,  

                              bosiddende i Sengeløse.                

                       Mit himmerlandske hjem  

Henning Sundby Pedersen trådte sine barnesko i Himmer-

land. Han selv valgte den teologiske løbebane, men alligevel 

er hans betagelse af sin hjemegns store forfatter Johannes V. 

Jensen stor, selv om denne ikke bekendte sig til nogen religi-

øs retning. Og dog. Henning vil også fortælle om sin bag-

grund og opvækst i Himmerland, og efter pausen vil han give en prøve på 

sine evner som oplæser. Det er han nemlig rigtig god til. Der er gode chan-

cer for, at det bliver en himmerlandshistorie, måske ”Syvsoverne.”  

----------  

 

13. januar 2014 - Højskolelærer Niels Ole Frederiksen, Middelfart 

                                   Fremtidens pensionister, debataften  
Jeg er lige fyldt 66 år, og er altså pr. den nugældende defini-

tion nået folkepensionsalderen. Det mest åbenlyse ved min 

nye aldersstatus er, at jeg kan 

køre med DSB til halv pris. 

Dog med visse undtagelser. Jeg 

har endnu ikke taget endelig 

stilling til min fremtid. Men jeg 

har gjort mig nogle tanker om, hvad og hvor-

dan min rolle som pensionist vil være frem-

over. Foredraget er tænkt som et debatoplæg med efterfølgende spørgsmål 

og diskussion efter pausen. 
--------------- 

 

20. januar 2014  -  Hans-Peter Tams, Kundby 

                                                Mindernes dæmoner  

En erindringsbog om et barns oplevelser under 2. verdens-

krig i Tyskland og Polen - skrevet af nødvendighed for at 

fortælle i stedet for at fortrænge minderne.  Livet igennem 

har Hans-Peter Tams været forfulgt af dæmoner - dæmo-

ner, der plagede ham i natlige mareridt, hvor barske barn-

domsminder trængte sig på. Det er barndomsminder om en  

hovedløs krig. Om børn på flugt gennem en kold, rå og brutal verden, hvor 

det var alles kamp mod alle. Siden forsøgte han at flygte fra mindernes 

dæmoner ved at fortie og fortrænge dem, indtil han omsider fandt ud af, at 

tavlen først kan viskes ren, når den er skrevet fuld. 
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27. januar 2014   -  Lillian Hjorth Westh, Bornholms Højskole 

   

Otto Brandenburg, kunstner, idol og menneske. 

Gennem hele sit liv udviklede Otte Brandenburg sit talent 

på forbavsende vis. Da han døde i 2007, 72 år gammel, 

var han en kendt folkekær kunstner, fordi vi alle så at sige 

var vokset op med ham. Fra han startede i kvartetten Four 

Jacks og senere gik solo med pop/rock musik og blev et 

omsværmet idol. Senere ud-

viklede han sit talent for jazz og var samtidig en 

meget populær fortolker af Halfdan Rasmussen 

og Evert Taube, hvor man aldrig gik fejl af hans 

karakteristiske, let hæse stemme. Også på film 

var der brug for ham. Bl.a. huskes han for 

’Gummi Tarzan’, som indbragte ham en Bodil, 

og hans medvirken i ”Riget I+II”. ”Baggårdspumaen” blev han kaldt. 

Hvorfor, får vi måske at vide i aften. 

 ----------  

3. februar 2014  -  Dyrlæge Lene Kattrup, medl. af Det Etiske Råd. 

Mit arbejde i Det Etiske Råd med fokus på de etiske aspekter ved 

abort og fertilitetshjælp. Har vi tid til børn?  

I foredraget vil Lene Kattrup fortælle om, hvordan Det Etiske Råd arbejder, 

og hvorfor hun mener, at det er gavnligt og nødvendigt med et etiske råd. 

Hun vil komme nærmere ind på sit 

eget arbejde i rådet, og hvordan hun 

selv ser og oplever det.   

Herefter vil hun tage nogle få emner 

og etiske dilemmaer op - abort, sen-

aborter og kalium-sprøjten, fertili-

tetshjælp - har vi tid til børn?  

Ud fra disse eksempler kommer hun 

også ind på, hvad hun mener etik er, og hvorledes man kan finde ud af, 

hvor man selv står i de enkelte spørgsmål, hvis man er i tvivl. Endelig vil 

hun prøve at besvare spørgsmålet om, hvorfor vi hver især ofte kommer 

frem til forskellige holdninger.  
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 10. februar  2014   -    Cand. mag Trine May Knutzen, Tåstrup                        

                                     Asger Jorn - midt i en urolig tid 

Asger Jorn blev født den 3. marts 1914 og døde den 1. maj 1973. 100-års 

jubilæet fejres i efteråret med en udstilling om Jorns møde med Pablo Pi-

casso på Museum Jorn i Silkeborg.  

Asger Jorn hed egentlig Asger Oluf Jørgensen, men tog i 

1945 navneforandring til Asger Jorn. Asger Jorn er bror 

til Jørgen Nash, der skar hovedet af den lille havfrue.  

Efter besættelsen dannede Asger Jorn sammen med Ejler 

Bille, Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen kunst-

nergruppen ”Cobra”. 

Det var en gruppe, der 

med et spontant-abstrakt formsprog var en 

stor fornyelse i kunstverdenen.  

Trine May Knutzen vil i foredraget sam-

menkæde liv og kunst ved hjælp af for-

tolkning af nogle af Jorns hovedværker  –  

med enkelte afstikkere til  Picasso. 

 

--------- 

 

Efter foredraget afholdes Mandagsaftenernes  

årlige generalforsamling 

 

 
17. februar 2014       -     Sognepræst Kristine Stricker Hestbech, Havdrup 

                                        Det utrygge menneske 

Aldrig har så mange mennesker været angste, 

angste for sygdomme og ulykker, angste for ind-

brud og overfald og kriminalitet.  

Og det er paradoksalt, for som mennesker lever vi 

i en tid, der aldrig - gennem hele evolutionen - 

har været mere tryg end nu.   

Alligevel er det en udbredt tanke, at verden er af lave, og at vi må stå imod 

og holde os inden døre, for der er farligt derude.  
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Sæson 2013 - 14 

Ret til ændringer forbeholdes! 

Der kan komme uforudsete aflysninger -  og vejret!!!  

Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i  

Sognegården, Landsbygaden 68, Sengeløse, 2630 Taastrup, 

kl. 19.30-22.00  

           

Betaling: Enkeltforedrag 50 kr.   -    450 kr. for hele sæsonen. 

Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 

 

Nærmere oplysninger om foredragene, transport m.m. kan fås ved 

henvendelse til formand Poul Erik Sørensen,  

på telefon 43 99 51 53 / 20 41 67 24.  

 

De enkelte foredrag omtales også nærmere i lokalaviserne - specielt i 

Sengeløse Nyt og i Sengeløse Radio. 

 

ALLE ER VELKOMMEN 

 


