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Fællessang og 130 
års fødselsdag med 
Mathias Hammer
For knapt et år siden udkom den 19. udgave af Høj-
skolesangbogen, og det fejrer foreningen i særdeles 
godt og musikalsk selskab onsdag den 3. november 
med Mathias Hammer. Han er pianist, musikformid-
ler samt radio- og TV-vært, han har været en del af 
højskolesangbogsudvalget, som har stået bag udvæl-
gelsen af sangene til den nye udgave. Udvalget har 
blandt andet taget imod forslag fra befolkningen og 
spurgt fællessangere over hele landet til råds. Ved 
dette sangforedrag fortæller Mathias Hammer om 
udvalgets arbejde og om de mange overvejelser og di-
lemmaer, man møder, når man skal forny den danske 
sangskat. 

Og så skal der synges. Mathias Hammer sidder selv 
ved klaveret og akkompagnerer, når både de kendte 
klassikere og de nye hits skal synges som fælles-
sang.

Højskolesangbogen er danmarkshistoriens bedst sæl-
gende bog. Med sin lyrik, musik, historie og fælles-

Er der steder hvor  
sandheden synger

Er der steder hvor sandheden synger
du glemmer din frygt og dit pjat

og selv tør forsøge at finde
se efter hvor målet er sat

at finde en vej gennem dagen
at vove at finde en havn

trods uvejr og bølger at stå der
med udsyn fra bro eller stavn.

Er der steder hvor friheden kalder
og kræver at du melder klar
som vagt her for lyset og livet

det eneste liv som du har
alt andet kan nemt bli’ det dovne

det nemme, det velkendte sted
når andre så gerne vil synge
så skråler du tankeløst med.

Måske stedet er her hvor du tror på
at livet er mer’ end fidus

måske bli’r du fremmed i flokken
der passer det vanlige hus

for folket skal finde sin bane
og vokse i tro og med ånd

det kræver tit mod og en vilje
der løsner de snærende bånd.

Er der steder hvor kilderne springer
måske er her sådan et sted

og selv om alt om os bli’r ændret
er fordringen stadigvæk med:

at høre, at svare, at være
at stå der hvor slaget skal stå

at gribe, at turde, at elske
når livet og kampen går på.

Jens Rosendal, 2016



skabsstyrkende formål, er den blandt grundstenene i 
vores nationale DNA.

Den første sangbog udkom i 1894 og er nu på 19. 
udgave i november 2020 med i alt 601 nye og gamle 
sange fra den danske folkelige fællessang. Den nye 
Højskolesangbog rummer 151 nye sange og 122 
sange er gået ud.

Flere populære og nye sangskrivere er kommet med 
i den 19. udgave. Fx har Kim Larsen fået flere sange 
med, og forfatteren Stine Pilgaard optræder med fire 
sange.
N.F.S. Grundtvig er stadig den forfatter, der har flest 
sange med i sangbogen, og Jens Rosendal bevarer 
sin position som den nulevende forfatter, der har flest 
sange med.

På komponistsiden er store navne som Carl Niel-
sen, Thomas Laub og C.E.F.Weise selvfølgelig stadig 
med. Af nyere komponister kan nævnes Katrine Muff 
Enevoldsen og Jakob Lorentzen.

Mathias Hammer kom med i højskolesangudvalget 
på baggrund af hans store indsigt i musikkens ver-
den - herunder hans store engagement i den folkelige 
fællessang.

Mathias Hammer er uddannet pianist med debut fra 
Det Jyske Musikkonservatoriums Solistklasse i 2011. 
Siden 2010 har han været tilknyttet DR’s P2 som pro-
gramvært og præsenterer bl.a. DR SymfoniOrkestrets 
Torsdagskoncerter for publikum i Koncert-huset og 
radiolyttere i hele Danmark. Han står bag en række 
podcast-produktioner om dansk musik, bl.a. om Niels 
W. Gade og guldalderens musik samt om Carl Niel-
sen – produktioner der er blevet nomineret til såvel 
Prix Europa som Prix Italia.

Mathias er scenevært og konferencier ved koncerter 
og festivaler over hele landet og har arbejdet sammen 
med størstedelen af landets professionelle ensembler 
og orke-stre. Desuden er han flittig foredragsholder 
inden for musikalske og kulturhistoriske temaer, li-
gesom han er ambassadør for fællessang og sangfore-
drag ved arrangementer over hele landet.

Du kender måske Mathias Hammer fra TV, hvor han 
bl.a. ses som holdkaptajn i Den Klassiske Musikquiz 
og har også optrådt som vært og pianist i Live fra 
Højskolesang-bogen.

Glæd dig til en forrygende aften i Græse gl. Skole.

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

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

Foreningen markerer denne aften sin fødselsdag 
nr. 130



Forhåndstilmelding til foredrag med Mathias 
Hammer senest søndag den 31. oktober 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 besty-relsen, 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 fore-dragsaften. - Det er gratis 
og venligt at melde afbud.

Glæd dig til en forrygende aften i Græse gl. Skole.

Foto: Janne-Bavnhøj



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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