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Novemberhøjskolen 

Ågerup Sognegård 

   Ågerupvej 34 A, 4000 Roskilde 

2. – 6. november 2020 

Omhandlende: 

”Livets rejse II” 

Cobramalerner, PH Poul Henningsen og fam. Koppel. 

 

 

 
Asger Jorn 

 

 

Marie Carmen Koppel. 

 

                     Poul Henningsen 
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Mandag den 2. nov. 2020 

09:00    Velkomst  v/ præst Kristian Gylling 

Formand for LOF Roskilde-Greve Jytte Skovgaard 

   Morgenkaffe m/brød 

09:30-10:00 Morgensamling i kirken v/præst Kristian Gylling. 

10:00-12:00 Foredrag om Asger Jorn v/kunstformidler Christina Klestrup 

Foredragets indhold 

Stud. mag Christina Klestrup fra Heerup Museum vil i dette 

foredrag give en introduktion til Asger Jorns liv og omfattende 

virke som kunstner. ”Kunstens inderste væsen er at gribe 

mennesket”, sagde Jorn, hvis enestående værker i dag er 

kendt verden over. Kom med på en vandring gennem en 

fantastisk billedverden, hvor nogle af de centrale temaer vil 

være malerisk fornyelse, samarbejdet med andre kunstnere i Cobra-bevægelsen, det politiske 

engagement og kunstnerens store interesse for oldnordisk kunst.  

Om foredragsholderen Christina Klestrup 

Christina Klestrup er til daglig kandidatstuderende på Æstetik og Kultur på Århus Universitet og 

har gennem de sidste ti år arbejdet som kunstformidler hos bl.a. Heerup Museum, Ordrupgaard, 

Den Hirschsprungske Samling og Foreningen Kunst På Arbejde. Hun er også freelance 

foredragsholder og skribent for Kunstavisen og er i særlig grad optaget af kunst fra 1850 og frem.  

 12:00 – 13:00     Frokost 

13:00 – 15:00     Cobramalerne v/kunstmaler Annette                        

Sjølund 

Foredragets indhold. 

Cobramalernes historie og deres malerier 

Om foredragsholderen Annette Sjølund 

Er uddannet klassisk tegner, i billedkunst og i keramik 

og har studeret kunsthistorie på Københavns 

Universitet. 

Har udstillet sin kunst rundt i Danmark, Italien og 

Krakow. 
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  Tirsdag den 3. nov. 2020 

 

09:30 – 10:00 Morgensamling i kirken v/præst Kristian Gylling. 

  

10:00 – 12:00  PH Poul Henningsen liv som arkitekt og lysmester v/ Ulla Riemer 

 

Foredraget indeholder: 
  
”I de sidste 15 år har jeg repræsenteret Louis Poulsen 
Lighting  A / S på verdensplan med præsentationer på 
fem forskellige sprog om lys og arkitektur, dansk design 
og designere, dansk arkitektur, skandinavisk belysning, 
lys inden for landskabsarkitektur og bymiljøer samt 
belysning af private Hjem”.  
Om foredragsholderen: 
Ulla Riemer er uddannet på Copenhagen Business 
School i Danmark og i Tyskland. 
 

12:00- 13:00 Frokost 

 

13:00 – 15:00 Danmarksfilm tekstet af PH Poul Henningsen v/Kristian Gylling 

  

Det gennemgående tema fra 

PH's dokumentarfilm 

"Danmark" fra 1935 her med 

den tekst, der kendes som 

"Cykelsangen". De 3 Rhytme 

Girls synger, musikken er af 

Bernhard Christensen og 

teksten af Poul Henningsen. 

Filmen vakte stor forargelse 

ved premieren blottet som 

den var for det mindste 

anstrejf af nationalromantik og 

med anvendelse af jazz som 

underlægningsmusik. 

              Billede fra filmen. 
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Onsdag den 4. nov. 2020 

 

08:45   Bus afgang fra Ågerup Kirke  

10:00 -11:00 Heerup museet. Guidet rundvisning.  

                                   Hvor vi skal se Henry Heerups malerier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12:00-14:00    Frokost – drikkevarer er på egen regning. 

14:00- 16:00   Guidet rundvisning Louisiana. Hvor vi har mulighed for at nyde de forskellige 

udstillinger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asger Jorn var en gigant i den danske og europæiske efterkrigskunst. Hans produktion var 

vidtfavnende, men i en Louisiana sammenhæng er Jorn først og fremmest maler. 

16:00-17:00 ca. tider hjemkomst til Ågerup Kirke. 
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                         Torsdag den 5. nov. 2020 

09:30 – 10:00 Morgensamling i kirken v/præst Kristian Gylling. 

 

10:00 – 12:00 Fam. Koppel (slægt Polsk-Jødisk) v/Flemming Behrendt 

 

Foredragets indhold. 

”Fra et hjem med klaver” 

Komponisten og pianisten Herman D. Koppel (f. 

1908) fortæller erindringer; bl.a. om sin jødiske 

baggrund, om tidens musik-personligheder samt 

om sit eget familieliv med børnene Therese, Lone, 

Thomas og Anders 

Der har i familien været mange, der har inspireret 

flere kunstnere og med forskellige musikarter. 

Om foredragsholder Flemming Behrendt 

Flemming Otto Behrendt er dansk journalist, redaktør og forfatter. Han voksede op i 

Københavnsområdet og levede der til 1990, hvor han flyttede til Frankrig som korrespondent for 

Berlingske Tidende. 

12:00 – 13:00 Frokost 

13:00 – 14:00   Ågerup Kirke, solooptræden med Marie Carmen Koppel 

Marie Carmen Koppel er dansk soul- 

og gospelsangerinde. Hun er datter 

af Ulla og Anders Koppel, søster til 

Benjamin Koppel og Sara Koppel. 

Hun startede som 6-årig med at 

spille suzuki-violin, og sang gennem 

hele sin barndom. Hun vandt i 1989 

talentprisen ved Berlingske Tidendes 

rytmiske talentkonkurrence.  

Marie Carmen Koppel optræder i 

Ågerup Kirke. Herefter er der kaffe   i 

sognehuset 

https://www.youtube.com/watch?v=ScRNoWR_6X0   Her har du mulighed for at nyde en af 

Marie Carmen Koppels sange, før vi mødes. 

https://www.youtube.com/watch?v=ScRNoWR_6X0
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Fredag den 6. nov. 2020 

09:30 – 10:00 Morgensamling i kirken v/præst Kristin Gylling. 

10:00 – 12:00 PH Poul Henningsen v/højskolelærer Helge 

Teglgård 

Om foredraget 

PH blev født i 1894 officielt som søn af Mads og Agnes 
Henningsen, men var i virkeligheden resultatet af 
moderens affære med forfatteren Carl Ewald. I 1895 
blev moderen skilt fra Mads Henningsen, efter at 
denne – som var rektor på latinskolen i Ordrup – havde 
kysset en mindreårig elev. For en tid boede PH og 
moderen hos hans biologiske fader, der var gift og selv 
havde børn. Senere giftede moderen sig 
med cand.jur. Simon Koch. 

PH tog realeksamen 1910 og stod i murerlære. I 
årene 1911-17 gik han på Det tekniske Selskabs 
Skole og gik tre semestre på Polyteknisk 
Læreanstalt i 1914. Samtidig bedrev han malerstudier 
hos den fynske maler Johannes Larsen. PH var således 
– ligesom mange af samtidens oprørske og 
toneangivende arkitekter – ikke uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole men havde en 
håndværksbaggrund. 

Om foredragsholder  
Helge Teglgård, f. 1959. Højskolelærer siden 1989 på højskolerne Krabbesholm, Rødding, 
Testrup, Odder og Rude Strand. Udannet cand.phil. i musik på Århus Universitet, sidefag i 
retorik. Uddannet talepædagog. Sanger, musiker og komponist. Underviser i musik, sang og kor, 
sprogvejledning samt tale-og stemmetræning. Foredragsholder indenfor almendannede og 

specialpædagogiske emner. 

  

12:00 – 13:00 Frokost 

13:00-14:30 Musik og sang v/Helge Teglgård 

 Et udpluk af sangtekster som Poul Henningsen har udgivet. 

”Man binder os på mund og hånd" er en dansk sang skrevet i 1940 til revyen Dyveke. Sangen, 

der har tekst af Poul Henningsen (PH) og musik af Kai Normann  

Tag og Kys det hele fra mig. - Sig de ord du ved. - Ølhunden der glammer. 

 14:30 kaffe og Kage. 

 14:45 - 15:00   Afslutning – Evaluering.  Forslag til næste års’ Novemberhøjsklole 2021 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/1894
https://da.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://da.wikipedia.org/wiki/Ordrup_Gymnasium
https://da.wikipedia.org/wiki/Ordrup
https://da.wikipedia.org/wiki/Cand.jur.
https://da.wikipedia.org/wiki/Realeksamen
https://da.wikipedia.org/wiki/1910
https://da.wikipedia.org/wiki/1911
https://da.wikipedia.org/wiki/1917
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Tekniske_Skole
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Tekniske_Skole
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Tekniske_Universitet
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Tekniske_Universitet
https://da.wikipedia.org/wiki/1914
https://da.wikipedia.org/wiki/Johannes_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Kunstakademiets_Arkitektskole
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Praktiskeoplysninger 
Højskolens ide’ er at bo hjemme og være med i en hel uges aktiviteter. 

Prisen for Novemberhøjskolen 2020 er følgende: 

Pris: 1950 kr. Dog pensionister i Roskilde 1785 kr. 

Pris dækker alle udgifter til entreer, guidet foredrag frokost på 

udflugten. Prisen er dog uden drikkevarer. 

Onsdag den 4. nov. Dersom der er ledige billetter til udflugtsdagen, kan 

der købes enkelbilet til 785,00 kr. pr. person. 

Torsdag den 5. nov. Foredrag, frokost og Koncert i Ågerup Kirke med 

Marie Carmen Koppel kan købes som enkelt bilet 465,00 kr. pr. person. 

Tilmelding og betaling: Senest søndag den 11. oktober på LOF´s 

hjemmeside. 

https://lof.dk/roskilde-greve/foredrag-oplevelser 

Holdnr. 202530 

Mail: roskilde@lof.dk 

Telf.: 31254129 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til nogle gode og hyggelige dage. 

Der tages forbehold for programændringer. 

Tove Nielsen, Kristian Gylling, Jytte Skovgaard og 

Bente Mathiassen 

Ansvarlige for Novemberhøjskolen 2020 

 

https://lof.dk/roskilde-greve/foredrag-oplevelser
mailto:roskilde@lof.dk

