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Gensyn og genhør med 
Lone Hertz i foreningen
Lone Hertz gæstede Foredragsforeningen første gang 
for nu 25 år siden med en spændende aften om liv-
kvalitet. Nu kommer hun igen onsdag d. 1. december.

Lone Hertz er skuespiller, foredragsholder og forfat-
ter samt tidligere teaterleder og tidligere rektor for 
Statens Teaterskole. Endvidere har hun været med-

Ændring i vintersæsonens 
program
Det planlagte foredrag d. 12. januar 2022 må desværre 
udgå, da professor og forfatter Birgitte Possing har 
fået langvarige senfølger efter sygdom og har meldt 
afbud.

Bestyrelsen har derfor fundet et andet spændende og 
aktuelt emne til januarforedraget, hvor journalisterne 
og forfatterne Anne Haubek sammen med sin mand 
Thomas Ubbesen gæster foreningen. 
Læs mere herom sidst i dette nyhedsbrev, som i øvrigt 
denne gang indeholder omtale af såvel foredraget i 
december som i januar. Næste nyhedsbrev udkommer 
medio januar 2022.

Hver dag en ny dag
Hver dag en ny dag, hver dag en gave.

Se dig omkring.
Vil du dele din blomstrende have

med andre eller slå ring
om dig selv og dit liv og din verden?

Vil du åbne eller lukke,
vil du slukke håbet

eller slå bro?

Vil du slå broer, åbner du døre?
Går du din vej?

Mon du ønsker at du kunne sløre
at du er bange og fej?

Tør du vise dit sandeste ansigt?
Vil du smile eller sukke,

vil du slukke håbet
eller slå bro?

Hesten ser hvid ud, hvad er dens farve?
Hvem ved besked?

Din historie skal børnene arve
og give til næste led?

Du må forme historien forsigtigt
Vil du knejse eller bukke,

vil du hugge håbet
ind i en sten?

Den du har savnet, kommer tilbage,
kysser dig blidt.

Dette kys vil få bugt med din klage,
så rust dig – fjern dit stakit.

Sæt din grænse men hold døren åben.
Du kan åbne, du kan lukke.

Du kan hugge håbet
ind i en sten.

Pia Juul, 2020. Skrevet i anledning af 100-året 
For Sønderjyllands genforening med Danmark



skaber til filmen om sin søn, Tomas – et barn du ikke 
kan nå. Budskabet er centralt i Lone Hertz’ alsidige 
repertoire. I budskaberne ligger der en for hende ab-
solut nødvendighed, helt fritaget for overfladisk un-
derholdning. Det handler om glæden, smerten, håbet, 
lunet – om troen på livet og den aktive medleven.

Lone Hertz har underholdt danskerne med sine utal-
lige skuespilpræstationer, filmoptrædener og foredrag, 
siden hun som ganske ung debuterede i 1951 med fil-
men ”Hold fingrene fra mor”. 

Med flere end 40 spillefilm i bagagen trak hun sig i 
1980 fra rampelyset og overtog sammen med skue-
spiller Malene Schwartz ledelsen på Bristol Teatret i 
København efter Morten Grunwald. Kvinderne sat-
sede på at videreføre teaterets upolitiske facon, og der 
blev spillet moderne dansk dramatik som Vita An-
dersens ”Elsk mig”, men også klassikere som Henrik 
Ibsens ”Lille Eyolf”, begge dele instrueret af Lone 
Hertz selv. Men allerede efter et par år overtog de to 
i stedet Aveny Teatret, indtil Lone Hertz i 1984 blev 
udnævnt til rektor på Statens Teaterskole, hvor hun 
ikke tøvede med at ændre på traditionerne og blandt 
andet fik indført et fjerde studieår.

Den farvestrålende skuespiller, der af de fleste nok 
kendes for sin sprudlende energi og livlige facon har 
imidlertid også båret en tung byrde på sine skuldre, 
siden hun i 1966 fødte sønnen Tomas, der efter en 
vaccine som spæd blev erklæret hjerneskadet. ”Opgiv 
ham og få et andet barn,” var lægens melding den-
gang, men den chokerede mor gjorde det stik mod-
satte og har i stedet brugt en stor del af sit liv på at 
kæmpe for sønnens rettigheder. 

”Fra frk. Nitouche til foredragsholder” er titlen for 
aftenens foredrag, og publikum kan selv være med til 
at vælge, hvad man gerne vil høre om, og Lone Hertz 
improviserer over emnet. Lone Hertz er ofte blevet 
opfordret til at fortælle om sit liv. Nu er hun blevet så 
voksen, at der måske er lidt at fortælle. Hun repete-
rer højdepunkterne fra sin biografi, og så er det op 
til publikum, hvad de næste timer så skal indeholde 
– forhåbentligt bliver spørgsmålene et underholdende 

mix af både lyst og mørkt. I hvert fald er der en del at 
vælge imellem: Hun har været ved teatret som skue-
spiller fra hun var otte år, hun har været teaterleder, 
sceneinstruktør, teaterskolerektor – hun har skrevet 
bog, lavet film, rejst i tredje verden for nødhjælpsor-
ganisationer, og er dybt involveret i handicapverdenen 
og i meget, meget andet – så er det op til publikum, 
hvad foredraget skal indeholde.

Foredraget begynder kl. 19.30. Dørene er åbne fra 
kl. 18.45

Entrépris: Medlemmer kr. 125, ikke medlemmer 
kr. 150.

Forhåndstilmelding til foredraget senest søndag 
den 28. november kl. 18.



Forhåndstilmelding gerne via e-mail: info@fore-
dragsforeningen.dk

Husk venligst at oplyse dit medlemsnummer.
Tilmelding kan også finde sted telefonisk til Helle 
Sjøstrøm, tlf. 2893 5391.

Din tilmelding via e-mail bekræftes altid med svar-
mail indenfor 3 dage, så du er sikker på, at vi har 
modtaget tilmeldingen.

Praktisk info om forhåndstilmelding og afbud

Der kan kun foretages forhåndstilmelding til først-
kommende foredrag og medlemskab er en forud-
sætning. Hvis du efter forhåndstilmelding bliver 
forhindret i at deltage, så forventer bestyrelsen, at 
du sender afbud hurtigst muligt og senest på selve 
foredragsdagen inden kl. 12 – dette af hensyn til 
borddækning og kaffebrygning. Ind imellem er der 
også venteliste til en foredragsaften. 
– Det er gratis og venligt at melde afbud.

SIDSTE NYT FRA EN NY EUROPÆISK ØSTFRONT

Det første foredrag i 
2022

Der er gået tre årtier siden kommunismens 
endelige sammenbrud i Østeuropa, men der i 
dag opstået ”en ny østfront”, der løber langs 
Ruslands grænse mod Europa.

Anne Haubek og Thomas Ubbesen holder 
dette foredrag sammen på baggrund af ad-
skillige rejser til udkantsområder i Central- 
og Østeuropa de seneste år.
Ubbesen og Haubek er også flere gange rejst 
ind i Hviderusland under de dramatiske måne-
der i efteråret 2020 og kan fortælle øjenvidneberetnin-
ger fra revolutionen i ”Europas sidste diktatur”.
Der er gået tre årtier siden kommunismens endelige 
sammenbrud i Østeuropa, 30 år siden millioner – både 
i øst og i vest – fejrede, at fred, frihed og demokrati 
nu langt om længe skulle omfatte hele vores plagede 
kontinent.
Men i dag er der opstået en ny brudflade, som deler 
Europa – en veritabel østfront der løber fra Østersøen 
til Det Sorte Hav; en ny øst-vest konflikt, der flammer 
op i blod og brutalitet både i Hviderusland og Ukraine 
og som ulmer sprængfarligt mange andre steder.
Journalisterne, forfatterne og Østeuropakenderne 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen har også sidste 
vinter gennemrejst frontlinjerne i denne moderne 
kolde krig og har mødt mange af de ganske alminde-
lige mennesker, som kæmper for overlevelse, frihed 
og en fremtid uden frygt og undertrykkelse.

Mennesker som fortæller om liv splittet mellem deres 
ungdom under kommunisme og en nutid præget af 
røverkapitalisme, despoti og frygt for morgendagen.

Hør det allersidste nyt fra Østfronten i et medrivende 
og aktuelt foredrag, helt tæt på realiteter-ne for me-
deuropæerne, som ikke er så forfærdeligt forskellige 
fra os her i vest.

Foredraget finder sted onsdag d. 12. januar 2022

Foredraget begynder kl. 19.30. Dørene er åbne fra 
kl. 18.45

Entrépris: Medlemmer kr. 125, ikke medlemmer 
kr. 150.

Forhåndstilmelding til foredraget kan ske fra  
d. 2. dec. og senest d. 9. januar kl. 18



Bestyrelsen 2021/2022

Formand Jan Sjøstrøm   
Sigerslevvestervej 9    
3600 Frederikssund
21261231 - jbs1@pc.dk 

Næstformand Anne-Lene Petersen 
Langelinievej 18
3600 Frederikssund
21250785 – mankehoj@hotmail.com 

Kasserer Margit Juel   
Ullemosevej 3
3600 Frederikssund
51225177 – margitjuelj@mail.dk

Sekretær Anne Bille  
Søgårdsvej 2
3600 Frederikssund
22170337 – annebille@privat.dk 

Helle Sjøstrøm 
Sigerslevvestervej 9
3600 Frederikssund
28935391 – jbs1@pc.dk 

Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3
3600 Frederikssund  
51329628 – malermor@live.com

Thorkild Pedersen   
Søgårdsvej 2
3600 Frederikssund
51686210 – annebille@privat.dk

Michael Pedersen    
Geerslettevej 10   
3600 Frederikssund
26818356 – michael@solvanggaard.dk

Otto Pedersen    
Roskildevej 107C
3600 Frederikssund
51363871 – ottop@hotmail.dk

Hanne Borgmann  
Strædet 7
3600 Frederikssund
33253318

René Jeppesen   
Sigerslevvestervej 5
3600 Frederikssund
60491717 – brjeppesen@hotmail.com

Berit Jeppesen    
Sigerslevvestervej 5
3600 Frederikssund
40311293 – brjeppesen@hotmail.com

Ingelise Jensen
Strandvænget 6
3600 Frederikssund
20274567 - rugaard@jensen.mail.dk

Finn Rugaard Jensen
Strandvænget 6
3600 Frederikssund
20497008 - rugaard@jensen.mail.dk

Du kan modtage ”NYT” fra Foredragsforeningen ”digi-
talt”.
Tilmelding: info@foredragsforeningen.dk
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