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DM-SENIORER ØST 
 

PROGRAM september - december 2018 

Alle arrangementer er åbne for medlemmer af DM´s regionale seniorafdelinger med ledsager. 
Møderne finder sted i DM´s kantine på 4. sal, indgang Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.  
Man skal tilmelde sig hvert arrangement til den nævnte tovholder. Afbud meldes til tovholderen, 
gerne før sidste tilmeldingsdato. 

 

Torsdag den 27. september, kl. 14.30 - 16.30 

Forskningsfrihed 

Heine Andersen, professor emeritus ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet taler om 
forskningsfrihed, som er en af de bærende værdier i moderne demokratiske samfund. Det er en 
frihed, der må rangeres på linje med ytrings- og meningsfrihed, pressefrihed, kunstnerisk frihed, 
lægers kliniske frihed, domstolenes uafhængighed og immunitet til medlemmer af parlamenter. 
Forskningsfrihed er en forudsætning for vækst i gyldig og troværdig viden, for fornuft, oplysning, 
personlig myndighed og oplyst praktisk handlen. 

Forskning spiller en stigende rolle for beslutninger på alle områder. Derfor er forskningsfrihed 
også blevet en truet værdi. De tre vigtigste trusler er: 1) Der er stor uvidenhed om, hvad 
forskningsfrihed er, og hvorfor den er vigtig. 2) Pengeregimet har fået øget magt. Der er sket et 
skred i finansieringsstrukturen, der i stigende grad gør universiteter til forretninger. Det forstærkes 
af ledelsesformen New Public Management. 3) Et hierarkisk magtregime har fortrængt det 
kollegiale selvstyre. Universiteter bliver tendentielt en del af statsforvaltningen. 

Foredraget er baseret på bogen Forskningsfrihed. Ideal og virkelighed. Hans Reitzels Forlag, 
København 2017. 

Tilmelding senest onsdag den 19. september til Povl Høyer 
e-mail: povl.hoeyer@post2.tele.dk eller tlf.: 2446 4563 

 

Tirsdag den 9. oktober, kl. 14.30 - 16.30 

I verdens tjeneste 

Mogens Lykketoft, politiker og formand for FN’s 70. Generalforsamling i New York, fortæller om 
sine 15 måneder som formand for FN’s 70. Generalforsamling. Han giver en introduktion til 
organisationen FN, herunder om vetorettens betydning. Han fortæller om den fredsbevarende 
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indsats, om de seneste par års epokegørende FN-aftaler om klimaindsats og bæredygtig udvikling, 
om aftalen om det iranske atomprogram og om rammerne for international handel og sikkerhed. 
Hvad er lykkedes, og hvad er ikke lykkedes. Endelig fortæller Mogens Lykketoft om de 
udfordringer, det internationale samarbejde går i møde, og hvad det kræver at holde sammen om 
FN og de fælles mål fremover. 

Tilmelding senest mandag den 1. oktober til Ingrid Sylvest Nielsen 
e-mail: ingrid.sylvest@email.dk eller mobil: 3155 2303 

 

Onsdag den 24. oktober kl. 14.30-16.30 

Bundet på hænder og fødder 

Om tyendeloven (1856 - 1921) og dens betydning for samfundet 
 

Foredrag af cand.pæd.pæd. og fagforfatter Bodil Frederiksen og cand.mag. Tom Carlsen. 
Et kalejdoskopisk indblik i emnet gennem foredrag, billeder og citater. 

• Hvem var tyendet?  
• Skudsmålsbogen 
• Det daglige liv  
• At få et barn uden for ægteskab 
• Hvordan kunne man holde op med at være tyende?  
• Et tyende er ikke bare et tyende  
• Tyendeloven blev ophævet. 

Tyendet kom fra de fattige og vendte tilbage til de fattige, når de ikke mere kunne arbejde og 
udgjorde i perioder omkring 20 % af befolkningen. 

De var ansat  

ved husligt arbejde  

fra køkkenpigen til kammerjomfruen, rideknægten og hushovmesteren 

ved landbruget som karle, piger og forvaltere 

som farmaceuter 

på hospitaler, institutioner, restauranter, hoteller og på de store godser 

Hvad mente tyendet om deres situation? 

Hvordan opfattede deres arbejdsgivere dem? 

Hvad betød det for landet, at der var så stor en del af befolkningen, der ikke kunne bestemme over 
sig selv eller deltage i det offentlige liv? 

Tilmelding senest mandag den 15. oktober til Tom Carlsen, e-mail: tomcarlsen@mail.dk eller 
tlf.: 3874 2486 eller mobil: 5035 1082 
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Tirsdag den 6. november kl.14.30-17.30 

Generalforsamling i DM-Seniorer Øst  

og derefter 

foredrag om Asger Jorn 

Cand.scient. Claus Helweg Ovesen fortæller om Asger Jorn, som er et internationalt navn som 
maler og grafiker, men havde mange andre bemærkelsesværdige aktiviteter  

• Keramiker  

• Skulptør 

• Mur- og rumkunstner 

• Kunstorganisator og internationalist (mest kendt for initiativ til COBRA-bevægelsen)  

• Kender af nordisk folkekunst 

• Samfundskritisk forfatter 

• Kunstsamler og museumsstifter 

Ikke alle ovenstående aktiviteter førte til de resultater, som Jorn havde ønsket sig, men med 
samtlige satte han sig spor og ydede personligt (og tit også økonomisk) en væsentlig indsats.  

Foredragsholderen (f. 1945) er biolog, men har siden gymnasietiden interesseret sig for billedkunst 
og været aktiv i foreningsvirksomhed, som foredragsholder og som kunstrejseleder. Har i den 
forbindelse bl.a. besøgt Jorn-steder i Danmark, Holland og Italien. 

Foredraget her ledsages af en billedside (PowerPoint). 

Tilmelding senest mandag den 29. oktober til Klavs Bender 
e-mail: klavsbender@yahoo.dk eller tlf.: 3963 0440 eller mobil: 3091 5356 

 

Mandag den 3. december, kl. 14.30-16.30  

Händel – meget mere end Messias 

Operasanger, cand.mag. i engelsk, kulturformidling og musikdramaturgi, Susanne Lange fortæller 
om den store barokkomponist, Georg Friederich Händel – født samme år som Johann Sebastian 
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Bach – men hvis musikalske bane gik andre veje. Händel bosatte sig nemlig i London, blev engelsk 
statsborger med navnet George Frederic Handel og blev den førende operakomponist. Mange 
mennesker forbinder mest Händels navn med oratoriet ”Messias”, men han har skrevet utrolig 
meget musik i mange forskellige genrer. Vi skal lytte til nogle af disse vidunderlige værker, men 
der skal nok blive en smagsprøve på ”Messias” også. 

Tilmelding senest mandag den 26. november til Jette Lassen,  
e-mail: jette-hans@lassen.mail.dk eller tlf.: 4921 8016 
 

DM-Seniorer Øst 

Du kan læse mere om DM-Pensionistsektionen og om DM-Seniorer Øst på DM’s hjemmeside: 
http://www.dm.dk/pensionister. 
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