
LOF Mandagstræf

9 fantastiske foredrag

Program - forår 2023

9. januar - 27. marts 2023. Mandage kl. 10.00 i Slagelse Teater
Pris: 1.150 kr. (inkl. kaffe/te og lidt sødt i pausen)



I sit musikalske foredrag fletter Anne Dorte 
Michelsen sine egne sange og historierne 
bag, sammen med troen, mødet med Gud i 
musikken, og i salmerne. 

Det er historien om, hvordan hun helt fra 
barndommen fandt trøst og styrke i musik-
ken. Både i sin egen musik, og tidens rock og 
popmusik. Men i lige så høj grad i de tradi-
tionelle danske sange og salmer. 

Historien om van Goghs liv og kunst til hans 
tidlige død i en alder af 37 år er en gribende 
fortælling.  

Van Goghs værker sælges til skyhøje priser 
på internationale kunstauktioner, men i sit 
liv forblev han fattig og stort set ukendt. På ti 
år producerede han over 900 malerier, men 
solgte i sin levetid kun et enkelt. Myterne 
om Van Gogh er mange. Hans dedikation til 
kunsten kostede ham sit helbred, og den be-
lastede sindstilstand førte ham til at skære 
sit øre af og endelig til at tage sit eget liv. 
Samtidig viser Van Goghs breve ham som et 
intelligent og lidenskabeligt menneske, og i 
hans malerier træder en dybt original kun-
stner frem. 

Simi Jan tager dig med bag overskrift-
erne – til et Iran, der er kontrastfuldt, over-
raskende og gæstfrit. For bag de negative 
nyhedsoverskrifter som atomaftale, funda-
mentalister og en konflikt med USA, er der 
et kontrastfuldt land, hvor nogle råber ”død 
over USA”, mens andre elsker USA. Dine for-
domme vil blive udfordret. 

Simi Jan har rapporteret fra Iran adskillige 
gange siden 2006 og har gennem årene 
mødt helt almindelige iranere. 

Oplev et foredrag med én af Danmarks 
bedste racerkørere gennem tiden. Trods 
Jason Watts barske historie, leveres fore-
draget med masser af humor, charme og 
nærvær. 

Foredraget ”Fordi jeg vil!”  tager udgangs-
punkt i Jason selvbiografi og er et inspi-
rerende foredrag om mod, viljestyrke, en-
gagement og dét at arbejde fokuseret på 
at nå sine mål via vedholdenhed og ikke 
mindst viljen til at VILLE. 

Vindermentalitet, vilje og betydningen af 
at sætte sig mål, små som store, er nøgle-
ordene i Jasons måde at tackle tilværelsen 
på og han fortæller om sin egen kamp til-
bage til livet, og om et comeback i motor-
sporten, som lærte ham, at selv håbløse 
situationer kan vendes til sejre. 

Jason Watt fortæller åbenhjertigt om 
tankerne i den svære tid efter sin motor-
cykelulykke, der gjorde ham lam fra brystet 

9. januar (uden pause)

23. januar

6. februar

16. januar (uden pause)

Anne Dorte Michelsen 

Christian Friis 

Simi Jan 

Jason Watt 

Hvem kan forklare en solnedgang? 

Van Gogh – liv og kunst 

Iran indefra – og kvindernes oprør 

Fordi jeg vil! 
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og ned - men også omkring det, at livet selv 
i dag, hvor han på mange måder har over-
vundet sit handicap, ikke altid er den sol-
strålehistorie, vi alle kender fra blade og TV.



Ruth Brik Christensen holder et levende 
foredrag om oplevelserne med og blandt 
udsendte danske soldater. I et krigsområde 
har Ruth ikke blot bagt brød, kage og bryg-
get kaffe, hun har også lagt ører, der vil lytte, 
til soldaternes oplevelser.  

Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth 
hver aften givet små glimt af kristendom-
mens trøst og budskab om kærlighed. Den 
60-årige diakon har både oplevet udsendte 
danske soldater i Irak og to forskellige steder 
i Afghanistan og i Libanon. 

I foråret 2010 åbnede hun et helt nyt sol-
daterhjem i et telt i MOB Price, Afghanistan, 
der har fået en enorm popularitet, også 
blandt engelske og amerikanske soldater. 

Verden i dag ser mere usikker ud, end vi har 
været vant til gennem nogle årtier. Det ses 
meget direkte i konflikten mellem Rusland 
og Ukraine og den deraf affødte mangel  
på energi. 

Og så er der hele klimaproblematikken.  
Vejret skifter på daglig basis, men når ten-

13. marts

6. marts

27. februar

Ruth Brik Christensen 

Jesper Theilgaard 

JAZZ MED TO 

Kaffe og kage mellem krudt og kugler 

Klima som sikkerhedspolitisk faktor 

Lidt om Louis - Fra fattig dreng til 
verdensstjerne 
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Louis Armstrong voksede op i et slumkvarter. 
Da han nytårsaften 1912 affyrede en skarp-
ladt pistol, blev han anbragt på et drenge-
hjem. Det banede vejen til et liv med musik.  

Få den musikalske fortælling om Louis Arm-
strong, en af tidernes største musikere. Hans 
trompetspil og sang gav ham en popular-
itet, som ikke er overgået af nogen anden 
jazzmusiker. Der er anekdoter og gode melo-
dier i luften. 

densen over længere tid viser stigende tem-
peraturer og ændrede nedbørsforhold, på-
virkes livsvilkårene overalt på kloden. 

Adgang til vand og mad er visse steder gan-
ske udfordret, og det sætter også sine spor i 
fødevarepriserne. 

Stigende vandstand og smeltende gletsjere 
er også en faktor, som påvirker stabiliteten 
og sikkerheden rundt omkring. 
  
Disse forandringer kan og skal håndteres, 
men det er ikke lige let alle steder, for det 
kræver både viden og økonomi. 

Jesper Theilgaard gennemgår de fleste af de 
klimatiske faktorer, som i de kommende år 
vil påvirke sikkerheden i verden. Han vil helt 
naturligt også komme ind på en del af de 
løsningsmuligheder, som findes. 

I januar 2020 var hun den eneste skandi-
naviske journalist i Iran for at dække krisen 
mellem USA og Iran efter en iransk general 
blev dræbt af amerikanerne – og hun var 
også på ulykkesstedet efter flystyrtet, der 
dræbte 176 mennesker.   

I foredraget adresserer Simi Jan også kvin-
dernes oprør.  

Kom og hør alle de historier, du ikke får på 
TV, og bliv klogere på et land rig på historie 
og historier. 



Fra april til medio september 2016 gennem-
førte John Andersen en motorcykelrejse fra 
Sct. Petersborg til Stillehavet, hvor målet og 
opgaven var at beskrive den historiske rejse, 
som Vitus Bering fra Horsens foretog fra 
1725- 1743. Det var zar Peter den Store, som 
dengang ville have undersøgt, om Sibirien 
var forbundet med Nordamerika eller om 
der var et stræde imellem. Samtidig ønske-
de han at få kortlagt de store ubeboede 
egne og dermed at kunne udvide Ruslands 
territorium.  

John Andersens motorcykelrejse var spæn- 
dende og farefuld, men han blev også mødt 
med stor hjælp fra venlige russere. 

I Guldalderens København gjaldt det om 
at kunne sige det helt rigtige - på det helt 
rigtige tidspunkt.  

Det handlede kort sagt om ”den gode re-
plik”, og den mestrede H. C. Andersen bedre 
end de fleste – mange af hans historier bær-
er præg heraf. Oplægget vil være fyldt med 
eksempler på dette, samt give par historier 
om digteren selv.  

Og så vil Michael Brautsch, der også har en 
skuespilleruddannelse bag sig, læse nogle 
af de mest morsomme og tankevækkende 
eventyr op, til oplysning og ikke mindst til 
morskab. 

20. marts

27. marts

John Andersen 

Michael Brautsch 

En motorcykelrejse fra KBH til Rusland og Sibiri-
en, som sluttede i Kamtjatka ved Stillehavet 

H.C. Andersens replik
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