
 

ÅRSBERETNING FOR 2013 FOR 

FOLKEUNIVERSITETET I 

FREDERIKSSUND 
 

Indledning 

2013 blev et fint arbejdsår for folkeuniversitetet i Frederikssund, og det 

kan konstateres, at såvel antallet af arrangementer som antallet af deltagere 
er stigende.  
 

 Det samlede deltagerantal til årets arrangementer var i alt 1774.  
Antal betalende deltagere var i alt 1380, hvilket er det største antal inden 

for de senere år. I 2012 var antallet af betalende 865, hvilket var 150 flere 

end i 2011. 
 

 

Årets arbejde 

Der blev i foråret 2013 planlagt 18 arrangementer, hvoraf 17 gennemførtes 

og 1 aflystes grundet for få tilmeldte. I efteråret 2013 gennemførtes 23 

arrangementer hvoraf 1 læsekreds med 7 aftener.  
I alt gennemførtes 40 arrangementer i 2013. 

 

Oversigt over antal af arrangementer i de seneste år: 
 

 

2013 40 

2012 29 

2011 26 

2010 26 

2009 23 

2008 20 

2007 27 



2006 25 

 

 

Emnefordelingen i har været følgende: 
 

 2011 2012 2013 

Historie og samtidshistorie 7 7 6 

Naturvidenskab 4 3 7 

Filosofi, religion og teologi 1 3 9 

Musik og musikhistorie 7 3 3 

Malekunst og kunsthistorie 2 3 7 

Arkitektur 0 2 0 

Litteratur og litteraturhistorie 1 3 3 

Ekskursioner 2 2 2 

Opera og ballet 2 2 2 

Koncert  1 0 

Særlige arrangementer 0 0 1 

Sammentælling 26 29 40 

 

Oversigt over årets program 

 

 

1 
Torsdag 10. 

januar 
Studielektor, cand.mag. 

Sten Rasmussen 

Journalisten Herman 

Bang 

2 Torsdag 17. 

januar 

Studielektor, cand.mag. 

Sten Rasmussen 
Forfatteren Herman Bang 

3 

Tirsdag 22. 

januar 

Udstillings- og 

formidlingsmedarbejder, 

cand.scient. Peter 

Gravlund Nielsen 

Hvaler og hvalforskning 

0 Lørdag 26. 

januar 

Omvisning i hvalkælderen 

på Zoologisk Museum 

Aflyst grundet 

manglende tilslutning 

4 Mandag 28. 

januar 

Professor emer., dr.theol. 

& dr.phil. Peter Kemp 

Franske filosoffer i 

1900-tallet, især Ricoeur 



5 
Tirsdag 19. 

februar 

Museumsdirektør, 

cand.phil. Annette 

Johanssen 

Skagensmalerne 

6 
Tirsdag 25. 

februar 

Museumsdirektør, mag.art. 

Susanne Thestrup 

Truelsen 

Fynbomalerne 

7 Tirsdag 5. 

marts 

Museumsdirektør, mag.art. 

Lars Kjærulff Møller 
Bornholmermalerne 

8 Tirsdag 12. 

marts 

Museumsleder, mag.art. 

Jesper Sejdner Knudsen 
Odsherredsmalerne 

9 

Tirsdag 19. 

marts 

Museumsinspektør, fil.dr. 

Peter Pentz 

Det store skib – 

vikingeskibet som 

transportmiddel, symbol 

og grav 

10 Tirsdag 16. 

april 

Museumsinspektør, ph.d. 

Anne Pedersen 

Nye indfaldsvinkler på 

vikingeudstillingen 

11 
Torsdag 4. april 

Astrofysiker, ph.d. 

Michael Linden-Vørnle 

Big bang set med danske 

øjne 

12 
Mandag 8. april 

Arkæolog, cand.phil. 

Hanne Fabricius 

Christian IV’s Ny-

København 

13 Lørdag 13. 

april 

Arkæolog, cand.phil. 

Hanne Fabricius 

Byvandring fra Nyboder 

til Nyhavn 

14 
Mandag 22. 

april 

Forfatteren, cand.pæd. 

Mogens Wenzel 

Andreasen 

Om komponisten 

Richard Wagner og hans 

opera Tannhäuser 

15 

Tirsdag 14. maj  

Operaen Tannhäuser på 

OPERAEN 

 

16 Mandag 29. 

april 
Forfatteren Flemming Jerk 

Malmø – søsterby til 

København 

17 Søndag 5. maj Forfatteren Flemming Jerk Ekskursion til Malmø 

18 Mandag 26. 

august 

Freelanceforsker, mag.art. 

Charlotte Linvald 

Frida Kahlo – et liv  i 

kunsten 



19 Søndag 8. 

september 

Seniorforsker, ph.d. Jens 

Henrik Koudal 

Adelig musikkultur i 

1700-tallets Danmark 

20-26 Onsdagene 

11/9, 2/10, 

9/10, 30/10, 

13/11 27/11 og 

11/12 

Universitetsadjunkt, ph.d. 

Esther Oluffa Pedersen 

Hvorfor læse 

Kierkegaard i dag? 

Filosofiske spørgsmål til 

menneskets eksistens 

27 Torsdag 12. 

september 

Konsulent, mag.art. Frantz 

Leander 

Dagbogsforfatteren 

Søren Kierkegaard 

28 Onsdag 18. 

september 

Cand.mag. og ph.d. 

stipendiat Anne Gregersen 

J.F. Willumsens sene 

værker 

29 
Torsdag 26. 

september 

Professor, billedkunstner, 

cand.mag. Claus 

Carstensen 

Café Dolly 

30 
Lørdag 5. 

oktober 

Professor, dr.phil. Jørn 

Lund og forfatteren Benny 

Andersen 

25-års jubilæum i FUF 

31 
Torsdag 10. 

oktober 

Forfatteren, cand.pæd. 

Mogens Wenzel 

Andreasen 

Komponisten Giuseppe 

Verdi og hans opera 

Falstaff 

32 Lørdag 16. 

november 
 

Operaen Falstaff på 

OPERAEN 

33 Torsdag 24. 

oktober 
Mag.art. Carsten Hess 

Jægerspris på vrangen i 

1700-tallet 

34 Torsdag 31. 

oktober 

Meteorolog Jesper 

Theilgaard 
Vejr og vejrforudsigelser 

35 
Mandag 4. 

november 

Ph.d. studerende, 

cand.scient. Morten 

Kjærgaard 

Nanoelektronik: Fra 

”kunstige atomer” til 

fremtidens computere 

36 Mandag 11. 

november 

Direktør, skovrider, 

cand.silv. Nils Sættem 
Om Nordskoven 

37 Torsdag 21. 

november 

Kgl. Ordenshistoriograf, 

professor emeritus, 

dr.phil.. Knud V. 

Christian X. Mennesket 

og monarken 



Jespersen 

38 
Torsdag 28. 

november 

Seniorforsker, ph.d. Bo 

Møller Stensgaard 

Grønlands geologi, 

míneralforekomster og 

efterforskningsaktiviteter 

39 Mandag 2. 

december 

Professor emeritus, 

dr.phil. Per Øhrgaard 

Thomas Mann - og 

Danmark 

40 

Mandag 9. 

december 

Seniorrådgiver, ph.d. Per 

Kalvig 

Grønlands 

mineralforekomster og 

deres bidrag til den 

globale efterspørgsel 

 

   
 

Årets arrangementer har haft til huse følgende steder: 

 

Kulturhuset Elværket  22 gange 

Frederikssund Gymnasium 3 gange 

OPERAEN på Holmen 2 gange 

Ekskursion til Malmø 1 gang 

Byvandring Nyboder Nyhavn 1 gang 

Herregårdsmuseet Selsø Slot 1 gang 

Rejsestalden i Jægerspris 1 gang 

Frederikssund Bibliotek 7 gange 

J.F. Willumsens Museum 2 gange 

Sammentælling 40 

 

Repræsentantskabsmødet 2013 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdtes tirsdag den 12. marts kl. 

21.30 i Caféen på Elværket. Kurt Christiansen valgtes til ordstyrer.  
 

Til lokalkomiteen genvalgtes for 2 år Aase Zinck, Brita Pilegaard Hansen, 

Lasse Bjørn Knudsen og Knud Andersen. 
 



Som revisorer genvalgtes for 1 år Sven Jørgen Thomsen og nyvalgtes for 1 
år Kurt Christiansen.  Som revisorsuppleant nyvalgtes for 1 år Hannah 

Andersen. 

 
Komiteen konstituerede sig på møde den 12. marts således: 

 

Formand: Knud Andersen 
Næstformand: Peter Linder 

Kasserer: Lasse Bjørn Knudsen 
Sekretær: Lars Dalsgaard 

Aase Zinck 

Brita Pilegaard Hansen 
Eva Mejnert 

Rigmor Sveistrup 

Verner Bylov Larsen 
 

 

Økonomien for regnskabsåret 2013 

Der henvises til kasserer Lasse Knudsens regnskabsberetning. 

 

Årsprogrammet 

Årsprogrammet 2013-14 blev trykt i 1.500 eksemplarer hos Printgalleriet i 

Slangerup og udsendt i august 2013 til alle tidligere deltagere, som vi har i 

vor adressebase svarende til godt 750. Som tidligere år fordelte komiteens 
medlemmer et antal af programmerne mellem sig til uddeling i deres 

respektive nærmere opland. Der uddeltes på denne måde til omkring 

halvdelen af vore kontaktpersoner. Programmet er endvidere sendt til 
egnens biblioteker og i årets løb til alle, som har ønsket det. 

 

25-års jubilæum 

En stor begivenhed i 2013 blev markeringen af det lokale folkeuniversitets 

25-års fødselsdag, i hvilken anledning følgende invitation udsendtes: 

 

”Dit lokale folkeuniversitet kan den 13. september 2013 fejre sin 25 års 

fødselsdag. 



I den anledning inviterer vi herved vore venner og brugere til et festligt 
arrangement på Elværket lørdag den 5. oktober 2013 kl.14-17. 

Før vi kommer til programmet for festen, skal vi have lidt historie: 

Det begyndte efter midten af 1800-tallet i England omkring universitetet i 
Cambrigde. Ideen var at åbne universiteterne for dem, som af formelle 

eller praktiske årsager ikke havde adgang til at deltage i universiteternes 

normale undervisning. Man kaldte det University Extension, udvidelse af 
universitetets undervisning til bredere kredse. 

Tanken slog an i Danmark, og med professor, dr. phil. Cl. Wilkens som 

foregangsmand stiftedes 13. april 1898 en forening for folkelig 
universitetsundervisning i Danmark, som lidt senere fik navnet 

"Folkeuniversitetsforeningen i København". 

Der skulle gå 90 år, inden et lokalt folkeuniversitet for Frederikssundegnen 

så dagens lys. 
Idéen blev undfanget på Frederikssund Gymnasium, hvor rektor Erling 

Balle og lektor Marianne Møller skubbede sagen i gang. 

Det blev til en stiftende generalforsamling den 13. september 1988. 
Medlemmer af den første lokalkomite var Anna Esbech, Marianne Møller, 

Dorrit Bollerup, Holger Møller Nielsen, Thorkild Smitt, Bente Thomsen 

og Ketty Vendelboe Mikkelsen. Som den første formand valgtes Holger 
Møller Nielsen. 

Den 13. september 2013 kan vi derfor fejre vores 25-års fødselsdag. 

 
JUBILÆUMSFEST I DET LEVENDE ORDS TEGN: 

 

LØRDAG 5. OKTOBER I KULTURHUSET ELVÆRKET 

 

Fra september til maj arrangerer dit lokale folkeuniversitet rundt regnet 30 

forelæsninger, hvor du omtrent hver eneste uge kan opleve førende 
forskere og kulturpersonligheder formidle deres viden i kraft af Det 

levende ord. Det danske sprog er derfor lørdagens tema, og vi er glade for 

at kunne præsentere to sprogfolk, der på nudansk kun kan betegnes som et 
sandt ”dreamteam”:  



 

Sprogforskeren Jørn Lund og sprogkunstneren Benny Andersen. 

 

PROGRAM 
 

Jørn Lund indleder med en festforelæsning med titlen ”Det danske sprog 

fra Harald Blåtand til Benny Andersen”. Unægtelig en stor mundfuld, når 
man betænker hvor hurtigt sproget ændrer sig på blot nogle få årtier. Men 

mon ikke det nok skal lykkes for Lund at skitsere hele baggrunden for 
hvorfor vi taler dansk her til lands og for hvad deri øvrigt er karakteristisk 

for vort modersmål. 

 
Kl. ca. 15.15  pause, lidt længere end sædvanlig, fordi vi i dagens 

anledning byder på kransekage og champagne. 

 
Herefter læser Benny Andersen egne digte og fortæller om sit særlige 

forhold til ord og sprog i et causeri, vi har kaldt ”I Benny Andersens 

univers”.  Der rundes af med en fællessang eller to fra den andersenske 
sangbog, akkompagneret af digteren selv på klaver. 

 

Jørn Lund, f. 1946, vil mange kende fra radioens sprogprogrammer og for 
hans klumme i dagbladet Politiken.  

Jørn Lund blev ansat på Københavns Universitet i 1968. Var i en årrække 

professor ved Danmarks Lærerhøjskole og herefter chefredaktør for Den 
Store Danske Encyklopædi. Indtil 2011direktør for Det Danske Sprog og 

Litteraturselskab. 

Var formand for Kulturministeriets Kanonudvalg og er medlem af Dansk 
Sprognævn og af Det Danske Akademi.  

Forfatter til talrige bøger om sprog samt til de to fine erindringsbøger 

”Hørt” og ”Lært”. 
 

Benny Andersen, f. 1929, ernærede sig som ung som værtshuspianist. 

Debuterede 1960 med ”Den musikalske ål” og har siden 1963 levet som 
professionel forfatter – og har som sådan også jubilæum i år!  



Undervejs er det blevet til over et halvt hundrede digt- og 
novellesamlinger, romaner, filmmanuskripter, skuespil og børnebøger. I 

1973 indspillede han med Povl Dissing ”Svantes viser”, der snart blev 

fulgt op af endnu et mesterværk, albummet ”Oven visse vande”, og resten 
er vist historie. 

Når folk samles til runde fødselsdage, konfirmationer og bryllupper citeres 

der ofte digte af Andersen, og hans ”Samlede digte” er solgt i rekordstore 
oplag. Han kan noget forunderligt med sproget når han tryller med ordene 

og rammer os på godt og ondt i vor ”danskhed” – hvad det så ellers er for 
noget.  

Benny Andersen har også sæde i Det Danske Akademi. 

 

Gratis billetter udleveres fra lørdag den 14. september kl. 10 ved 

personligt fremmøde i Thinghøjs Boghandel. 

Der udleveres max to billetter til hver efter ”først til mølle” 

princippet.” 

 

 



 

Efter festen på Elværket samledes lokalkomiteen med ægtefæller til 

middag på restaurant Kalvøen. I middagen deltog Anna Esbech, som var 

med til at grundlægge folkeuniversitet. Ovenstående foto er taget på 
Kalvøen og viser Anna Esbech foran lokalkomiteens 9 medlemmer. Fra 

venstre: Eva Mejnert, Lars Dalsgaard, Knud Andersen, Rigmor Sveistrup, 

Peter Linder, Verner Bylov Larsen, Brita Pilegaard, Lasse Knudsen og 
Aase Zinck. 

 
Markeringen af det lille jubilæum blev en særdeles vellykket 

begivenhed, og Elværket var fyldt med glade gæster. De uddelte gratis 

adgangskort blev revet væk på få timer. 
 

Den stiftende bestyrelse bestod af Anna Esbech, Marianne Møller, Dorrit 

Bollerup, Holger Møller Nielsen, Thorkild Smitt og Ketty Vendleboe 
Mikkelsen. 

Af disse deltog Anna Esbech, Marianne Møller og Ketty Vendelboe 

Mikkelsen i festen. 

 

Læsekreds 

Et nyt indslag i årets program var en læsekreds om Søren Kierkegaard med 
udgangspunkt i værkerne ”Enten-Eller” og ”Frygt og Bæven”. Kredsen 

samledes 7 aftener i salonen på Frederikssund Bibliotek og blev ledet af 

universitetsadjunkt på RUC, ph.d. Esther Oluffa Pedersen. Kredsen, der 
var tilrettelagt sammen med bibliotekar Jesper Dalmose, samlede omkring 

20 deltagere og blev vellykket. 

 
 

Møder i lokalkomiteen 

Lokalkomiteen har 2013 afholdt møde den 21. januar hos Rigmor 
Sveistrup, den 18. marts hos Brita Pilegaard, den 22. maj hos Eva Mejnert 

og den 27. august hos Verner Larsen. Ønsket fra hovedstadsregionen om, 

at efterårsprogrammet skal ligge klart ultimo marts, forrykker i nogen grad 
komiteens planlægningsarbejde til tidligere på året, end det har været 



traditionen. Det samme gør nødvendigheden af at reservere Elværket så 
tidligt som muligt. 

 

Folkeuniversitetsnævnet og hovedstadsregionen 

 

Folkeuniversitetet i Frederikssund er tilknyttet folkeuniversitetets 

hovedstadsregion. 
 

Folkeuniversitetsnævnet er på landsplan folkeuniversitetets øverste 
myndighed. 

 

Brita Pilegaard, Verner Larsen og Knud Andersen deltog i 
folkeuniversitetets landsmøde lørdag den 2. november 2013 på Severin 

Kursuscenter i Middelfart.  

 

 

 

PR arbejde 

Forud for hvert af vore arrangementer sender komiteens respektive 

ansvarshavende kontaktperson en pressemeddelelse til Lokalavisen i 

Frederikssund, Lokalavisen for hele Horns Herred samt Frederiksborg 
Amts Avis i Frederikssund og i Hillerød.  Pressen har reageret på vore 

meddelelser med varierende opmærksomhed, men er normalt venligt stemt 

over for vore tiltag. 
 

Vore arrangementer findes også på www.kultunaut.dk og i 

aktivitetskalenderen i Frederikssund Lokalavis og i Frederiksborg Amts 
Avis. Man kan endvidere læse om os på www.folkeuniversitet.dk og på 

www.fukbh.dk samt i Københavns Folkeuniversitets halvårsprogram.   

  
Vor egen hjemmeside fufsund.dk opdateres løbende.  

 

FOLKEUNIVERSITETS INFO fungerer som en mulighed for løbende at 
komme i forbindelse med dem af vore brugere, som har tilmeldt sig denne 

service. Folkeuni Info havde ved årets slutning godt 500 tilmeldte brugere. 

http://www.kultunaut.dk/
http://www.folkeuniversitet.dk/
http://www.fukbh.dk/


Der udsendes indbydelse til samtlige af vore arrangementer 2-3 dage før 
de finder sted. 

 

Hjemmesiden 

Vores hjemmeside fufsund.dk udgives på systemet bricksite, som er 

velfungerende, med firmaet Internet123 som udbyder. Siden opdateres 

dagligt.  

 

Afslutning 

Der skal lyde en tak til Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen i 

Frederikssund og Lokalavisen for hele Horns Herred for deres velvilje ved 

omtaler af vore arrangementer, som har medvirket til, at disse er blevet 
bekendtgjort for en større kreds i vort område. 

 

Vi retter en stor tak til Herregårdsmuseet Selsø Slot ved museumsleder 
Louise Sebro for et samarbejde omkring en musikhistorisk forelæsning 

søndag den 8. september 2013 ved seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik 

Koudal om ”Adelig musikkultur i 1700-tallets Danmark”.  
 

Vi takker Kulturhuset Elværket og Frederikssund Gymnasium for godt 

samarbejde. De fleste af vore arrangementer finder nu sted på Elværket, 
som byder gode rammer for vore aktiviteter. 

 

Vi takker Frederikssund Bibliotek ved Jesper Dalmose for godt 
samarbejde omkring Kierkegaard-læsekredsen.   

 

Vi takker også J.F. Willumsens Museum for samarbejde omkring to 
forelæsninger på museet i relation til den store og internationale udstilling 

”Café Dolly”, der foruden værker af Willumsen viste arbejder af Francis 

Pacabia og Julian Schnabel. 
 

Især skal der lyde en stor tak til alle, som har deltaget i vore 

arrangementer. Vi er glade og taknemmelige over, at så mange har sluttet 
op om dem, hvilket er en forudsætning for Folkeuniversitetets eksistens og 

for, at komiteen kan fortsætte med at skaffe gode foredragsholdere. 



 
Som formand bringer jeg en stor tak til lokalkomiteens medlemmer for 

godt samarbejde i det forløbne år og for gode idéer ved programlægningen 

samt for den hyggelige afvikling af møderne i komiteen. Der er aldrig 
mangel på idéer til kommende arrangementer.  

 

Også tak til dem, der har ydet bistand ved arrangementernes afholdelse, 
billetsalg, indtastning, ophængning af plakater, uddeling af programmer, 

afhentning af nøgler, flytning af stole, kaffebrygning og indkøb m.v. 
 

Slangerup den 8. februar 2014 

På komiteens vegne 
Knud Andersen 

formand 


