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Hans Engell gæster foreningen den 9. november  
kl. 19.30.

Det kloge dyr
Den verden, som vi kender til

blev skabt i smuk forening
af brikker i et puslespil

der hver især gav mening
der er jord, ui vand og luft,

en sammenhæng af sund fornuft
i livets kæde, fin men stærk,

blev mennesket klodens mesterværk

Og Jorden, der var jomfrubrud,
gav menneskeheden chancen

og øsed’ ad sit overskud
men mistede balancen

for mennesket, jordens ”kloge dyr”
gav los og byggede ”kloge byer

og takked’ med en industri
af røg og svovl og svineri

Og pludselig står det ganske klart
som det har gjort for længe

at nu’ det nu – og nu er snart
vi hár talt nok om penge

hvad nytter ord og ånd og glød¨
hvis Jorden ligger gold og død

hvert enkelt menneske står i gæld
til fællesskabet og sig selv

Nu gælder det, den sidste gnist,
hvis vi vil rede livet

for børnene, og først og sidst,
for verdenskollektivet

der er i jord, i vand og i luft,
en sammenhæng af sund fornuft

de ”kloge dyr” ku’ lære a’
imens der endnu er tid tilbage!

Carsten Bo Jensen, 1990

Når foredragsforeningen markerer sin 131 
års fødselsdag onsdag den 9. november, er 
der lagt op  til en festlig aften, når Hans 
Engell tager os på en underholdende og 
personlig rejse gennem 50 års dansk politik 
med statsministre, folketingsvalg, journali-
ster, embedsmænd og vælgere.



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

• Var alting bedre under Anker Jørgensen, Poul 
Schlüter og Poul Nyrup Rasmussen? 

• Hvordan var de egentlig som statsministre? 
Som politikere og som mennesker?

• Hvordan har dansk politik og politikerne æn-
dret sig i disse år? Og hvad med vælgerne?

• Var Jens Otto Krag helt så arrogant – var 
Anker Jørgensen helt så folkelig?

• Troede Schlüter virkelig, der ikke var ’fejet 
noget ind under gulvtæppet’?

Hans Engell byder på personlige og stærkt 
underholdende beretninger og anekdoter fra de 
år, hvor Danmark, dansk politik og det danske 
samfund og medielandskab ændrede sig under 
syv skiftende statsministre.

Aftenens gæst har fulgt dansk politik på aller-
nærmeste hold i over 40 år. Og han er stadig 
meget tæt på. Mange år som toppolitiker og 
medlem af regeringens inderkreds. Og i dag 
som politisk kommentator og med et kildenet 
som få. Der er ikke mange, som ved mere om 
dansk politik bag kulissen end Hans Engell. Og 
så har han lune og humor. Politik skal ikke være 
kedeligt og indforstået. Han er i dag en af lan-
dets mest anerkendte politiske kommentatorer.

Hans Engell er uddannet journalist på Berling-
ske Tidende 1968-78. Derefter pressechef for 
Poul Schlüter, 1982-87 forsvarsminister, 1988 
formand for Den konservative Folketingsgrup-
pe, 1989-93 justitsminister og derefter formand 
for gruppen, statsrevisor og partileder. 1998 
formand for Folketingets Forsvarsudvalg. 2000-
2007 Adm. chefredaktør for Ekstra Bladet. I dag 
er Hans Engell politisk kommentator på TV-
2News. Han gør sig ligeledes som forfatter (”På 
Slotsholmen” 1997 og ”Farvel til Slotsholmen” 
2008), ”Den perfekte Statsminister” (2013), “På 
sporet af årgang 1948” (2018) og “Luskepustere 
og slingrefise” (2018).

Om sit livssyn har Hans Engell i et interview i 
2018 bl.a. udtalt flg. ”Jeg har grundlæggende 
et lyst sind og er i grunden også optimist. Men 

“Politik i gamle dage. Fra Anker til Løkke!  
... er overskriften for aftenen.

jeg må også sige, at de seneste år er det livssyn 
blevet præget af, at mange ting i verden udvik-
ler sig på en måde, der bekymrer mig. Ikke så 
meget på mine egne vegne, men mere på mine 
børn og især børnebørns vegne. Her taler jeg 
både om politik, forholdet mellem lande og 
mennesker, sult, fattigdom og flygtningestrøm-
me, klima og et Europa, der på mange måder er 
ved at falde fra hinanden. 

Den forventning, jeg har haft om en udvikling, 
der kun kunne gå fremad – det synes jeg ikke 
holder længere. På en eller anden måde er vi 
kommet dertil, hvor det er svært at bevare den 
meget optimistiske livstilgang. Der er mørke 
skyer i horisonten, og selvom mennesket aldrig 
har været klogere end i dag – vi kan løse alver-
dens tekniske og helbredsmæssige problemer 
– er det, som om klogskaben ikke omsættes 
i de beslutninger, som de fleste i hvert fald i 
den vestlige verden ved eller burde vide er de 
rigtige, logiske, menneskeligt ordentlige eller 
visionære”. 



Arrangementet begynder 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 tilmeldingsordning til 
foredrag. Det er ikke længere muligt for  
medlemmerne at foretage forhåndstilmelding pr.  
e-mail. I stedet foretages direkte billetkøb via  
foredragsforeningen.nemtilmeld.dk 
Sidste frist for køb af billetter er den 6. november 
kl. 18.

Billetterne er ikke pålagt gebyr for deltagerne.
OBS - Skulle du blive forhindret i at deltage i fore-
draget, så kan du senest tre døgn før arrangementet 
annullere din billet og få beløbet retur.

Gæstebog
Foredragsholderhilsner fra  
foreningens gæstebog 2021.

Sara Blædel skrev den 15. september 
2021:
Af hele hjertet tak for en helt igennem vidun-
derlig foredragsaften. I er et fantastisk pub-
likum og et skønt sted at tale. Tak for Jer, for 
kaffe og kage. Tak fort et dejligt  
arrangement.

Lars Olsen skrev den 6. oktober 2021:
Tak for en fin aften – og en masse gode 
spørgsmål og debat fra et opmærksomt og 
levende publikum.

Mathias Hammer skrev den 3. november 
2021:
Tusind tak for en vidunderlig aften med den 
nye Højskolesangbog, en sal fuld af søde, 
sangglade mennesker, lagkage og højt  
humør.
Sidste år måtte vi corona-aflyse. Men endelig 
lykkedes det!!!

Lone Hertz skrev den 1. december 2021:
Tak for en aften fyldt med foredrags-ånd, 
sang og dejlige mennesker.
Det har været en glæde! – Tanker og tak.

Hvad har formet dit livssyn? ”Det er først og 
fremmest erfaringer og levet liv. Jeg har jo været 
heldig at få lov til at prøve rigtig meget forskelligt 
fra en journalistisk uddannelse og senere hen 
suppleret med politisk arbejde både som mini-
ster og folketingsmedlem og senest som chefre-
daktør på Ekstra Bladet, som i øvrigt var nogle af 
mine meget lærerige og sjove år. 

Alt sammen har gjort, at jeg har siddet til bords 
med meget forskellige mennesker, fra dron-
ning Margrethe til som justitsminister indsatte 
i Vridsløse. Jeg har mødt både overklassen og 
underverdenen i Danmark, og det præger ens 
liv og ens tilgang til mennesker, meninger og 
omstændigheder. Jeg har også haft mine egne 
op- og nedture både professionelt og i privatlivet. 
Livserfaring kalder man det”.

Glæd jer til en aften med masser af humor og 
skarphed leveret af Hans Engell, fællessange 
akkompagneret af vores dygtige pianist Andreas 
Flensted og så naturligvis lagkage til kaffebor-
det, da vi traditionen tro skal fejre foreningens 
fødselsdag.



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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