
Velkommen til  
sæson nr. 132
Coronaen har sat sine spor over hele verden de 
sidste par år, og Foredragsforeningen måtte gå 
i hi igen sidste vinter. Knapt var restriktionerne 
ophævet fra februar i år før nye store udfordrin-
ger meldte sig i denne del af den vestlige verden. 
- Et angreb på demokratiet var en realitet. Vi må 
nu alle tilpasse os de hastige forandringer.

Nu håber bestyrelsen på en ny foredragssæ-
son uden begrænsninger af nogen art. Der kan 
præsenteres et program med superaktuelle em-
ner, medrivende beretninger, noget om kvinder 
og mænd og ikke mindst humor. Det hele i en 
ramme med fællessang og kaffebord – med plads 
til nærvær og dialog.

Sidst i dette nyhedsbrev kan du læse om forenin-
gens nye tiltag, når du vil til foredrag i den gamle 
skole.

FOREDRAGSFORENINGENnyt fra...

Medlemsinformation, september 2022

Anne Haubek og Thomas Ubbesen åbner sæsonen 
den 12. oktober kl. 19.30.

Sång til Friheten
Du är det finaste jag vet.

Du är det dyraste i världen.
Du är som stjärnorna, 

som vindarna,
som vågorna,
som fåglarna,

som blommorna på marken.

Du är min ledstjärna och vän.
Du är min tro, mitt hopp, min kärlek.

Du är mitt blod
och mina lungor,

mina ögon,
mina skuldror,

mina händer och mitt hjärta.

Friheten är ditt vackra namn.
Vänskapen är din stolta moder.

Rättvisan är din broder.
Freden är din syster.
Kampen är din fader.
Framtiden ditt ansvar.

Du är det finaste jag vet.
Du är det dyraste i världen.

Du är som stjärnorna,
som vindarna,
som vågorna,
som fåglarna,

som blommorna på marken

Björn Afzelius, 1982



12. oktober 2022 kl. 19.30.
Dørene er åbne fra kl. 18.45.

Entrépris inkl. kaffe/the og kage kr. 150,- for 
medlemmer. Gæster kr. 175,-.

Entrépriser 2022/2023
Entrépris kr. 150,- for medlemmer og kr. 175,- for 
gæster inkl. kaffe/the og kage.
OBS: Der kan ved særlige foredragsarrangementer 
forekomme forhøjet entré. Se det aktuelle arrange-
ment.

Nye tider og ny tilmeldingsordning til foredrag
Bestyrelsen har besluttet, at foreningen overgår til 
ny tilmeldingsordning til foredrag. Det bliver ikke 
længere muligt for medlemmerne at foretage for-
håndstilmelding pr e-mail. I stedet indføres direkte 
billetkøb via foredragsforeningen.nemtilmeld.dk.

Billetterne er IKKE pålagt gebyr for deltagerne.
Den ny ordning medfører en betydelig mindre 
arbejdsmængde m.h.t. besvarelse af tilmeldinger 
samt en hurtigere håndtering ved indgangsbordet på 
foredragsaftener.

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

Krig er igen en realitet i Europa – og det i en 
målestok og gru, som ingen havde fantasi til at 
forestille sig, at vi skulle opleve i vores tid. Men 
hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det 
dybest set, der - som et moderne jerntæppe – har 
sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest 
dårligt kan forstå og tale med hinanden længere?

Tidligere mangeårige DR-udenrigsjournalister 
og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Tho-
mas Ubbesen er netop vendt hjem fra en episk 
rejse i seks uger tæt op ad den russiske grænse 
fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines ry-
gende slagmarker i syd. Undervejs har de mødt 
og talt med snesevis af de hverdagsmennesker 
– russere, finner, baltere, polakker, ukrainere, 
moldovere og mange andre – som dagligt er 
tvunget til at leve med fjenden, løgnen og ond-
skaben som nærmeste nabo.

Thomas Ubbesen er opvokset i Hong Kong. 
Han har fra en ung alder rejst over det meste 
af kloden. Fra 1994 udlandsmedarbejder på 
DR. Har dækket krige, konflikter og naturka-
tastrofer i bl.a. Balkan i 90erne, Irak, Libanon, 
Syrien, Libyen, Mali, Myanmar, Haiti, Pakistan 
og Afghanistan. Thomas Ubbesen har desuden 
skrevet adskillige bøger.

Fra Ishavet til Ukraine  
– en rapport fra Ruslands grænseland

Anne Haubek er ligeledes journalist, tidligere 
mangeårig redaktør af DR P1 programmet ’Euro-
pa lige nu’ og studievært på Orientering i P1, nu 
freelance journalist (bl.a. for DR) og foredrags-
holder. Hun har rejst og rapporteret fra de fleste 
europæiske lande og har modtaget flere priser 
for sin Europadækning. 

Anne Haubek og Thomas Ubbesens historie om 
hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet 
i en bog, som udkommer i dette efterår. Mød de 
to journalister til et særdeles levende foredrag, 
der går helt tæt på bevægende menneskeskæb-
ner langs det nye jerntæppe, det 21. århundredes 
østfront.



Generalforsamling 2022
Foreningens ordinære generalforsamling er netop 
afviklet den 31. august. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og 
kunne bl.a. oplyse, at sidste års program var flot 
og blev godt modtaget af medlemmerne. Det 
blev til fire vellykkede foredragsaftener inden jul 
med Sara Blædel, Lars Olsen, Mathias Hammer og 
Lone Hertz.

Efter afvikling af foredraget med Lone Hertz holdt 
bestyrelsen et ekstraordinært bestyrelsesmøde, 
hvor det blev besluttet at indstille foredragsvirk-
somheden resten af sæsonen. Det økonomiske
grundlag var desværre ikke længere til stede. Sid-
ste efterårs corona-situation medførte en markant 
nedgang i deltagerantallet til foredragene. - Der 
blev efterfølgende udsendt medlemsbrev til alle 
medlemmer med orientering om situationen.
Dirigenten overgav herefter beretningen til 
debat, men da ingen ønskede ordet, hverken for 
spørgsmål eller bemærkninger, blev beretningen 
sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.                                          
Kassereren aflagde herefter foreningens regnskab 
og kunne bl.a. berette, at coronaen desværre satte 
sit præg på opstarten af sæsonen - dels i en vi-
gende forhåndsinteresse for de enkelte foredrag, 
dels et stigende antal afbud umiddelbart inden et 
foredrag. Inden Covid-19 brød ud, kom der i gen-
nemsnit 135 medlemmer til en foredragsaften. 
Ved de fire foredrag i 2021 var der et gennemsnit-
ligt fremmøde på 93 medlemmer. Foreningens 
økonomi kunne ikke bære flere større underskud. 
Lige inden jul kom der nye corona-restriktioner, 
som ville have medført, at bestyrelsen havde måt-
tet aflyse igen. Nu kunne bestyrelsen i det mind-
ste ”redde stumperne” og ombooke sæsonens 
sidste tre foredragsholdere.

Medlemskontingent var i sæsonen uændret, dvs. 
kr. 100 pr. pers. dog med den ”krølle”, at alle beta-
lende medlemmer i sæson 2020-2021 (som måtte 
aflyses helt) kunne få kontingentet til halv pris kr. 
50. Det benyttede 193 sig af. Hertil skal tilføjes 7 
genindmeldelser og 19 nye medlemmer, i alt 219 
medlemmer.

Sæsonen udviste et stort underskud på kr. 18.024. 
Udover udgifterne til de enkelte foredrag fylder 
udgifter til foreningens webside, grafisk arbejde, 
bankgebyrer ligeledes.

Dirigenten overgav herefter regnskabet til debat, 
men da ingen ønskede ordet, hverken for spørgs-

mål eller bemærkninger, blev regnskabet sat til 
afstemning og blev enstemmigt vedtaget.      
Bestyrelsen havde fremsat ændringsforslag til 
vedtægternes §4, således, at bestyrelsen kan 
vedtage såvel medlemskontingent som entré til 
næste års sæson i så god tid, at det kan nå at blive 
publiceret til medlemmerne inden sæsonstart. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden be-
mærkninger.

Otte bestyrelsesmedlemmer var på valg og gen-
opstillede. Der var ingen modkandidater, og de 
opstillede blev genvalgt for 2 år. Som bestyrelses-
suppleant blev Bodil Petersen genvalgt (2 år) og 
to nye valgt, og der bydes velkommen til Ingelise 
Valentin og Lars Johansen (1 år). Hugo Thomsen 
blev genvalgt som revisor, og Einer Jeppesen blev 
genvalgt som revisorsuppleant.

Kontingentbetaling sæson 2022/2023
Kontingentet kr. 125 pr. person indbetales på 
Foredragsforeningens konto i NORDEA:
Reg.nr. 2670 - kontonr. 0401 223 495. HUSK ven-
ligst at oplyse dit/jeres medlemsnummer.
Kontingentindbetaling bedes venligst foretaget 
senest den 5. oktober 2022. Når indbetaling er 
foretaget, udleveres medlemskortet ved ind-
gangsbordet første gang, du/I deltager i en fore-
dragsaften.
Bemærk: Det er ikke længere muligt at betale 
kontingent ved foredragsaftener.
Såfremt dit/jeres kontingent ikke er indbetalt ved 
fristens udløb, bortfalder medlemskab af forenin-
gen.



Bestyrelsen 2022/2023

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

Oplysninger om Foredragsforeningen kan fås hos for-
mand Jan Sjøstrøm, tlf. 21261231 eller kasserer Margit 
Juel, tlf. 51225177. 

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