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Kurt Leth gæster foreningen den 7. december  
kl. 19.30.

Jeg drømmer så tit  
om et sted

Jeg drømmer så tit om et sted,
hvor ingen får lov til at være i fred,

hvor gammel og ung rækker hænderne ud, 
og at ingen må føle at de står for skud,

hvor alle kan skabe i tryghed fordi,
vi ved vi er fri.

Men jeg vågner altid og ved,
jeg skal leve i virkelighed

- dagen er vild.

Jeg kigger på verden bag glas,
og ser hvor det levende får mindre plads,
for meget kan kodes og formes af magt, 
hvor form skaber afstand – og intet bli’r 

sagt.
som dagens nødvendighed sat i geled, 

mod drømmen om fred.
Men jeg vågner altid og ved, 

jeg skal leve i virkelighed
- dagen er mild.

Jeg går ud og åbner min dør
og prøver at svare, når nogen mig spør’,

jeg taler med barnet, der vokser sig stærk,
jeg lytter til regndråbers dryppende værk.
Jeg hvisker med tågen om sol og om høst,

- og stjernernes trøst.
Men jeg vågner altid og ved,

jeg skal leve i virkelighed
- dagen er gråd.

Jeg mærker at længslen har rod
i urtidens morgen, hvor livstræet stod,
derfra skal den skyde og voksne på ny,

derfra skal den række fra skov og til by,
så fremtiden formes af kroppe og ord,

hvor medmen’sker bor.
For jeg vågner altid og ved,
jeg skal leve i virkelighed

- dagen er kåd.
Hanne Kirk, 2020

Almindelige menneskers 
ualmindelige historier
Munden på Kurt Leth står sjældent stille. 
Den hurtigt snakkende lokaljournalist 
gjorde sig selv til jysk folkeeje gennem sine 
programmer ”Kurt kom forbi” på TV 2 
Østjylland og ”Kaffe med Kurt” på TV SYD. 
Kendetegnende for udsendelserne er  
ALMINDELIGE menneskers  
UALMINDELIGE historie. 



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

Hvem, Kurt har mødt af spændende mennesker 
igennem årene, er ikke småting. 
Foredragets store oplevelse er Kurts anekdoter 
– historier – om nogle af de mennesker, han har 
mødt og lavet udsendelser med på sin journa-
listiske vej. Kurt drager et væld af fantastiske 
og pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige virke 
som journalist.

Tv-journalisten gi’r den gas, så tilhørerne får 
lyst til at komme i dialog med ham. Spørgely-
sten er altid stor, når Kurt er på scenen eller 
talerstolen. Han fortæller levende om, hvordan 
han producerer TV. Hvordan han får idéerne og 
hvad han lægger vægt på i redigeringen. Det er 
kort og godt en legendes fortælling på slap line. 
Men historien om journalisten Kurt Leth be-
gyndte i 1965. Dengang krævede det en lære-
plads at blive journalist, og selvom han havde 
skrevet en masse artikler til lokale aviser i 
Aarhus-området og sit skoleblad, var vejen ikke 
banet for Kurt Leth. Da han skulle have noget 
at leve af, måtte han arbejde som cementstøber. 
Senere kom gennembruddet. 

Kurt Leth er født i Jeksen ved Skanderborg, op-
vokset i Brabrand. Sådan indleder han næsten 
altid historierne i sine populære programmer. 
Hans far var mange ting. Landmand, købmand 
og slagteriarbejder. Hans mor var mest hjem-
megående. Nogle gange var pengene små, og 
de oplevelser har præget Kurt. Han mener, at 
han kan forstå mennesker, som er desperate. 
Som skal vende hver en krone for at få livet til 
at hænge sammen, eller som har stået over for 
livsændrende udfordringer. Så Kurt ville ikke 
skære i kød som sin far. Han ville være journa-

list, fordi han kunne noget med mennesker og 
havde det godt med det. Efter et hav af ansøg-
ninger og tre måneder som cementstøber fik 
han læreplads på Skive Venstreblad.

Gennem 1980’erne har Kurt Leth arbejdet som 
nyhedsjournalist på blandt andet TV SYD, TV 
2 Østjylland, Jyllands-Posten, Radio Midt- og 
Vestjylland og i Udenrigsministeriet. ”Men jeg 
blev sgu træt af de nyheder. Mange gange kom 
historien før på for eksempel TV 2, og det var 
utilfredsstillende for mig, at regionale nyheder 
ikke var rigtige nyheder alligevel”, siger han. 
Han ville væk fra nyhederne. Han ville lave 
historier om mennesker i stedet. Han gik derfor 
ind til chefen på TV 2 Østjylland for at sige op. 
Men den daværende chef havde en idé. Han 
sagde: ”Du skal ikke væk herfra. Du skal have 
dit eget program, og det skal hedde ’Kurt kom 
forbi’”.

Kurt lyttede til sin chef. ”Nogle gange farer 
jeg i flint på folk og gider dem ikke. Eller også 
gider de ikke mig. Men den daværende chef var 
jeg glad for, så jeg sprang med på idéen”. Kurt 
havde dog nogle krav. Han ville have de samme 
kollegaer med til at lave hvert program. ”Der 
har jeg altid været kritisk. Jeg ville ikke have no-
get pjat med forskellige mennesker til at optage 
og redigere det. Nej, det skulle med få undtagel-
ser være de samme kollegaer”, siger han.

Således tog det velkendte program sin begyn-
delse for godt 30 år siden, hvor Kurt besøgte 
jyder med noget på hjerte. Nogle år senere kom 
programmet ’Kaffe med Kurt’ til på TV SYD. 
Og en helt speciel gimmick tiltrak sig landets 



Arrangementet finder sted  
onsdag den 7. december kl. 19.30.
Dørene er åbne fra kl. 18.45.

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

Ny tilmeldingsordning til foredrag i sæson 
2022/2023
Foreningen er overgået til ny tilmeldingsord-
ning til foredrag. Det er ikke længere muligt 
for medlemmerne at foretage forhåndstilmel-
ding pr. e-mail. I stedet foretages direkte bil-
letkøb via foredragsforeningen.nemtilmeld.dk 

Sidste frist for køb af billetter er den 4. decem-
ber kl. 18.

”Driller” det nye tilmeldingssystem, så kontakt 
gerne best.medl. Finn Rugaard, tlf. 20497808. 
Billetterne er ikke pålagt gebyr for deltagerne.

OBS! Skulle du blive forhindret i at deltage i 
foredraget, så kan du senest tre døgn før ar-
rangementet annullere din billet og få beløbet 
retur.

opmærksomhed. ”Jeg synes, at ”Kaffe med 
Kurt” er en genial titel til det program. Jeg synes 
faktisk den er bedre end ”Kurt kom forbi”, siger 
Kurt, der var med til at starte TV SYD tilbage i 
1983 og det betød, at der var følelser i det. Hans 
hjerte tilhører TV SYD, og han er stolt over, at 
han var en af pionererne dengang.

Han gik med til at lave ”Kaffe med Kurt”. Pro-
grammet handler om, at Kurt tager en kop kaffe 
med den person eller familie, han besøger. Efter 
hundredvis af besøg og spandevis af kaffe skulle 
man tro, at Kurt foretrak eksklusive kaffebøn-
ner fra et bestemt luftlag i Guatemalas bjerge. 
”Jeg foretrækker frysetørret kaffe. Den kaffe er 
udmærket til mig”, siger han.

Kurt foretrækker også at springe ud i sine inter-
views uden alt for meget research. Han finder 
sine kilder ved at læse aviser, og at kilderne 
selv henvender sig. Han mener, at han har lavet 
over tusind programmer, og at der findes en god 
historie i alle mennesker.

Bestyrelsen lover, at det bliver en festlig og farve-
rig foredragsaften med  beretninger - anekdoter 
- om nogle af de mest spændende og fantastiske 
mennesker, som Kurt har mødt. Der er også liv-
lige historier om Kurts tid som “skriverkarl” på 
Jyllands Posten. Om tiden som radiojournalist i 
det midt og vestjyske og jobbet som pressemand 
i Udenrigsministeriet under Uffe Ellemann. - 
Publikum er også med i løjerne. Spørgelysten er 
altid stor, når Kurt gi’r den gas og træder op.



Bestyrelsen 2022/2023

Formand Jan Sjøstrøm   
Sigerslevvestervej 9    
3600 Frederikssund
21 26 12 31 - jbs1@pc.dk 

Næstformand Anne-Lene Petersen 
Langelinievej 18
3600 Frederikssund
21 25 07 85 – mankehoj@hotmail.com 

Kasserer Margit Juel   
Ullemosevej 3
3600 Frederikssund
51 22 51 77 – margitjuelj@mail.dk

Sekretær Anne Bille  
Søgårdsvej 2
3600 Frederikssund
22 17 03 37 – annebille@privat.dk 

Helle Sjøstrøm 
Sigerslevvestervej 9
3600 Frederikssund
28 93 53 91 – jbs1@pc.dk 

Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3
3600 Frederikssund  
51 32 96 28 – malermor@live.com

Thorkild Pedersen   
Søgårdsvej 2
3600 Frederikssund
51 68 62 10 – annebille@privat.dk

Michael Pedersen     
Geerslettevej 10   
3600 Frederikssund
26 81 83 56 – michael@solvanggaard.dk

Otto Pedersen    
Roskildevej 107C
3600 Frederikssund
51 36 38 71 – ottop@hotmail.dk

Hanne Borgmann  
Strædet 7
3600 Frederikssund
33 25 33 18

René Jeppesen   
Sigerslevvestervej 5
3600 Frederikssund
60 49 17 17 – brjeppesen@hotmail.com

Berit Jeppesen    
Sigerslevvestervej 5
3600 Frederikssund
40 31 12 93 – brjeppesen@hotmail.com

Ingelise Jensen
Strandvænget 6
3600 Frederikssund
20 27 45 67 - rugaard@jensen.mail.dk

Finn Rugaard Jensen
Strandvænget 6
3600 Frederikssund
20 49 78 08 - rugaard@jensen.mail.dk

Oplysninger om Foredragsforeningen kan fås hos for-
mand Jan Sjøstrøm, tlf. 21261231 eller kasserer Margit 
Juel, tlf. 51 22 51 77. 

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