
Kulturdag 2022
- livet på landet og i byen.

Fyns Familielandbrugs familieudvalg inviterer
indenfor til Kulturdag 2022. En dag, der byder på
forskellige foredrag tanker og følelser i kulturens tegn.

Bliv inspireret af bl.a. udfordrende menneskesyn, fra 
drøm til virkelighed historie direkte fra landbruget og 
ikke mindst foredrag fra populære
foredragsholdere, der får os til at se og tænke kulturen 
på en anden måde.

Arrangementet er åbent for alle der har interesse og 
det foregår lørdag den 12. marts 2022 kl. 09:30 hos 
Fyns Familielandbrug.

Se mere information om arrangementet og program 
for hele dagen på vores hjemmeside
www.ffl.lrs.dk/arrangementer

Arrangementet er for alle og vi glæder os til at se dig.

Praktiske oplysninger:

Afholdes:
Fyns Familielandbrug
Landbogården
Rugårdsvej 197
5210 Odense NV

Tilmelding:
Send mail til Lilly Jørgensen 
på lj-hest@mail.dk eller ring 
på tlf. 23 35 77 99. senest d. 
3. marts 2022.

Pris:
Det koster 400 kr. at deltage. 
Betaling skal være modta-
get 8 dage før arrangemen-
tet start. Prisen indbetales 
på reg. nr. 5870 - konto nr. 
0125182976 senest 3. marts 
2022.

Husk at oplyse dit navn.

Program kan du også se på 
vores hjemmeside www.ffl.
lrs.dk samt flere informatio-
ner for dagen.



Kl. 09.30  Ankomst, kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00  Foredrag: Jeg syntes også at jeg var et offer m. Lene Glesner.
Lene holder foredrag, om det at føle sig som et offer - at være flygtning og ikke 
mindst at være en brik i kampen om at føle sig tysk eller dansk.
Kampen fortsætter i Danmark og Lene kommer ind på, hvordan vores menneske-
syn er i dag.

Kl. 12.00  Frokostpause.

Kl. 13.30  Foredrag: Fra drøm til virkelighed m. Mathias Hansen, Landmand.
Mathias driver Familielandbruget Dalsbakkegård i Nykøbing Sjælland, hvor han 
fortæller om, hvordan han har gjort sine drømme til virkelighed: Om livet som 
deltidslandmand og om lånemuligheder mv.

Pause:     Kaffepause.

Kl. 15.30  Foredrag: Historiske fortællinger fra det lange liv m. Niels Ole   
                Frederiksen.
Niels Ole giver et tilbageblik på de sidste 70 års historiske fortællinger fra Dan-
markshistorien og hvordan det har præget ham igennem livet på godt og ondt.

Kl. 18.00  Aftensmad: Mormor-mad med munter gris på gaflen.

Pause:     Kaffe og småkager.

Kl. 19.30  Foredrag: ”Jeg har ikke tid!” m. Povl C. Balslev.
Den velkendte organist, komponist, forfatter og tidligere højskolelærer vil komme 
ind på fortællinger, digte og sange, der alle kredser om begrebet tid.

Arrangementet slutter ca. kl. 21-21.30. Vi tager forbehold for evt. ændringer i 
programmet.

På vegne af Familielandbrugets aktivitets- og seniorudvalg,
Lilly Jørgensen, Fyns Familielandbrug

Program

Praktiske oplysninger:

Afholdes:
Fyns Familielandbrug
Landbogården
Rugårdsvej 197
5210 Odense NV

Tilmelding:
Send mail til Lilly Jørgensen 
på lj-hest@mail.dk eller ring 
på tlf. 23 35 77 99 senest d. 3. 
marts 2022.

Pris:
Det koster 400 kr. at deltage. 
Betaling skal være modta-
get 8 dage før arrangemen-
tet start. Prisen indbetales 
på reg nr. 5870 - konto nr. 
0125182976 senest 3. marts 
2022.

HUSK at skrive dit navn.


