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KLASSE- 
SAMFUNDET 2.0
“Klassesamfund” – det er da noget, som var engang, 
lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-
hvide tv.

Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige 
debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen i en 
anmelderrost debatbog “Rige børn leger bedst”, hvori 
han som medforfatter dokumenterer, at Danmark 
stadig præges af markante klasseforskelle. Murer-
svenden har andre levevilkår end finansanalytikeren 
og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre 
gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for 
børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geo-
grafisk og politisk.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end 
før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejds-
markedet, præget af destruktive kulturmønstre og ne-
gativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. 
Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster 
og lange uddannelser, mens arbejderklassen presses 
ud i ”det perifere Danmark”. Derfor hedder foredra-
get “Klassesamfundet 2.0”.

Sat her i forvirringstiden
Sat her i forvirringstiden

Ungdom, galskab, kraft og ild.
Tusindvis af søde drømme.

Li’så mange farer vild
men det er dog muligheden
meget mer end sikkerheden.

Altid er en slægt på vej
og nu spør’ den efter dig.

Vil du mer end det der vinker
hus og løn og bil og båd
tjene ind til livets goder

så du selv en gang får råd.
Det du køber kort kun rækker

bilen ruster, båden lækker.
Det der varer og har værd 
kan man aldrig købe her.

Hvor er så et sted at gribe
hvor er så det mål der når

at det bobler kun som brister
en for en mens dagen går?

Og vor angst for undergangen
vil spolere morgensangen.

Dog et sted i tidens nat
liv og skabelse blev sat.

Ingen ved det. Ingen har det
men det lyser dag for dag

og holdt fast af dagens virvar
vågner vi hver livsens dag.
Som en skabelse, der varer.

Som Vorherre selv, der svarer
når en jordklump rejses op
og får liv og ånd og krop.

Der fra dybet er det under
som kan bære og er nær.

Derfra springer kærligheden
som gir denne dag sit værd
så på trods af undergangen

blir vi ved med  morgensangen
rejser os og synger med

nu og i al evighed.

Jens Rosendal, 1997



Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra 
“Rige børn leger bedst”, men viser også billeder fra 
familiealbummet og fortæller om personlige eksem-
pler på moderne klasseskel. 

Lars Olsen er født i 1955 og uddannet cand.phil. i 
samfundsfag. Han har været journalist i 25 år, blandt 
andet på Politiken og det nu lukkede Aktuelt. I dag 
arbejder han freelance og er kolumnist i Jyllands-Po-
sten og Altinget. Han er ikke medlem af et politisk 
parti, men har i det socialdemokratiske Ny Politik be-
skrevet sit forfatterskab, og hvad der driver ham.

 Lars Olsen har som analytiker og forfatter tilrettelagt 
mange analyser af sociale skel og brudflader. Han har 
også deltaget i flere arbejdsgrupper på uddannelses- 
og boligområdet.

Lars Olsen blev i 2018 tildelt Kulturprisen på Dansk 
El-forbunds kongres. Grundlovsdag 2015 fik han 
Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet for “sit dedi-
kerede arbejde som journalist, kommentator, forfatter 
og foredragsholder”.

Som foredragsholder evner Lars Olsen at forene sam-
fundsanalyse med konkrete eksempler og erfaringer 
– baseret på sin egen hverdag og de mennesker, han 
har interviewet. Glæd jer til et spændende foredrag 
onsdag den 6. oktober.

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

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



Forhåndstilmelding til foredrag med Lars Olsen 
senest søndag den 3. 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 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 fore-dragsaften. 

– Det er gratis og venligt at melde afbud.

GENERALFORSAMLING 2021

Onsdag den 11. august holdt foreningen ordinær gene-
ralforsamling. Formand Jan Sjøstrøm bød velkommen 
til de 14 fremmødte medlemmer. Otto Pedersen blev 
valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet iht. vedtægternes § 6.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæg-
gelse af bestyrelsens beretning. - Jan Sjøstrøm oplyste 
bl.a.: “Sæsonen 2020/2021 gik ikke som forventet -  
Coronaen havde gjort sit indtog i det danske samfund. 
Statsministerens meddelelse til det danske folk var 
klar: “Danmark lukker ned” - smitten spredte sig vold-
somt, så alt gik i stå, befolkningen skulle isolere sig for 
at undgå smittespredning. Det gik hårdt ud over Fore-
dragsforeningen, vi kunne ikke sidde så tæt, som vi 
plejede, der skulle være større afstand mellem stolene 
– så kunne vi ikke være så mange i salen, og dermed 
var der ikke økonomi til at afvikle foredragene.
Bestyrelsen tog den store beslutning at aflyse alle 
foredragene i sæson 2020/2021, hvilket blev meddelt 
medlemmerne”.
 “Da sæson 2019/2020 sluttede, manglede vi at af-
vikle ét foredrag med Sara Blædel. Dette foredrag 
bliver afviklet den 15. september 2021, så der bliver 7 
foredrag i sæsonen 2021/2022.
 Bestyrelsen har heller ikke kunnet mødes fysisk, så 
kontakten er foregået via mail og telefon.
 De sociale relationer lider i lokalsamfundet, når 
man ikke kan mødes, især om vinteren i den mørke 
tid, hvor vi alle har brug for samvær. - Det bliver en 
stor fornøjelse at byde velkommen til den nye sæson”.
 Dirigenten overgav herefter beretningen til debat, 

men da ingen ønskede ordet, hverken for spørgsmål 
eller bemærkninger, blev beretningen sat til afstem-
ning og blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren aflagde efterfølgende regnskabet og ind-
ledte med at sige, at det havde været en underlig sæ-
son, hvor der kun skulle opkræves kontingent, og hun 
gik derefter over til selve regnskabet.
Som følge af corona har det ikke været muligt at af-
holde de seks planlagte foredrag fra oktober 2020 til 
marts 2021. Medlemskontingent var i sæsonen uæn-
dret, d.v.s. kr. 100 pr. pers.
 Foreningen har desværre som følge af corona haft 
en større medlemstilbagegang på 15%,  og ved sæso-
nens udgang er medlemstallet på 209.
 Sæsonen udviste et overskud på kr. 10.579. For-
eningens udgifter i den forløbne sæson har primært 
været til webhotel og opdatering af hjemmeside, gra-
fisk arbejde, bankgebyrer m.m.
 Herefter blev regnskabet sat til afstemning; da 
ingen ønskede ordet, blev regnskabet enstemmigt 
vedtaget. Der var ingen indkomne forslag jf. § 4 til 
generalforsamlingen.

Seks bestyrelsesmedlemmer var på valg, hvoraf  fem 
var villige til genvalg. Nyvalgt blev Ingelise Jensen i 
stedet for Hanne Sørensen, som efter mange års be-
styrelsesarbejde og engagement ønskede at stoppe. 
Ved valg lykkes det ikke at finde suppleant til ledig 
post det næste år. Stig Cederholm blev genvalgt som 
revisor for 2 år og revisorsuppleant Einer Jeppesen 
blev genvalgt for 1 år som revisorsuppleant.



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

Grafisk tilrettelæggelse: Kjeld Farza Pedersen 
– produktion: Margit Juel, e-mail: margitjuelj@mail.dk


