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Pensionistudvalget havde planlagt årets møde på selve kyndelmissedagen, men på 
grund af virusfare er mødet flyttet til april, hvor der er håb om at ”misse coronaen.” 
Alle medlemmer med ledsager  indbydes til en spændende dag med viden, holdninger 
og underholdning. 

 

mandag den 12. april kl. 9.00 - 15.00 
Hotel Limfjorden, Thisted. 

 

Efter morgenkaffe med rundstykker aflægger pensionistudvalget sin  
årsberetning, hvor der også skal ske udpegning af udvalg for det næste år.  
 

Kl. 10.00 skal vi have en spændende, tankevækkende og inspirerende  
oplevelse. 
 

Özlem Cekic  

”Hvordan kan vi bygge bro mel-
lem befolkningsgrupper?” 

Özlem Cekic har i dag lagt politik på      
hylden, men hun er stadig et politisk menneske, som brænder for at skabe  
vellykket integration, flere mønsterbrydere og brobygning mellem              
befolkningsgrupper. Özlem er en aktiv debattør, der med sine synspunkter om 
brobygning mellem mennesker på tværs af kulturelle forskelle er med til at 
sætte dagsordenen i den offentlige debat. Flere år i træk er Özlem blevet kåret 
som en af debattens top-meningsdannere i Politiken, og hun har mere end 
115.000 følgere på de sociale medier.  

Özlem Cekic er forfatter til flere bøger og udkom i 2017 med en bog om   
brobygning. Derudover har hun skrevet selvbiografien ”Fra Føtex til Folke-
tinget” – en historie om at komme fra en arbejderfamilie og ende i magtens 
centrum. I 2020 udgav Anders Jerichow “Brobyggere” (Gads Forlag) om 
Özlem Cekic og rabbineren Bent Melchior, hvor de giver deres bud på det 
flerkulturelle samfund og diskuterer det giftige spørgsmål om ”os og dem”. 
Endelig er hun børnebogsforfatter til en serie af bøger om pigen Ayse, som 
sætter fokus på de udfordringer, en pige med minoritetsrødder oplever i en 
dansk hverdag. Derudover har hun været bidragsyder til en række antologier.  

”Kyndelcoronamissemøde.” 
 

Mandag den 12. april   Tilmelding senest den 7. april 
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Efter frokost:     

”Manden, der ville reparere verden med musik” 

 Henrik Goldschmidt, obo med meget mere…. 

På baggrund af en klassisk musikeruddannelse og 
mange år som solooboist i Det Kgl. Kapel står   
Henrik Goldschmidt i dag som en af vores allermest 
alsidige og vidtfavnende musikere. 
Han behersker  klezmermusikken med samme 
sprudlende musikalitet og instrumentale overskud. 
Henrik grundlagde i 2003 Middle East Peace Orche-
stra og turnerede i en årrække med dette ensemble 
over hele verden. Ensemblet med dets kombination 
af musikere med forskellig religiøs og kulturel bag-
grund er et levende bevis på, at musikken overvinder 
alle barrierer. 
Foruden alt dette har Henrik et brændende pædagogisk engagement, der      
resulterede i grundlæggelsen af Goldschmidts Musikakademi, en privat     
musikskole, der tilbyder gratis sang- og musikundervisning for                      
marginaliserede børn og unge på Nørrebro i København. I foråret 2019       
åbnede en afdeling af skolen i Aalborg. 
I foråret 2019 udkom bogen ”Manden, der ville reparere verden med musik”, 
Daniel Øhrstrøms portræt af Henrik og hans alsidige virke. Bogens titel er   
også overskriften på det foredrag, Henrik i disse år rejser land og rige rundt 
med.  
Henrik har modtaget Dansk Musiker Forbunds Hæderspris, og blev i 2015 
kåret af DR P2 som ’Årets Ildsjæl’. I foråret 2017 blev han udnævnt til       
adjungeret professor på Syddansk Musikkonservatorium. 

 

Deltagergebyr: 200 kr., der dækker morgenkaffe, frokost med en øl/
vand, eftermiddagskaffe samt ikke mindst 2 gode oplevelser.               
Har man ønske om diabetikerforplejning, bedes det angivet ved          
tilmelding. Har man ønske om at få plads tæt ved talerne, bedes man  
angive det ved tilmelding. 

Tilmelding senest den 7. april: 

Send mail til: pensionister145@gmail.com 

Når opkrævning sendes,  indbetal beløbet på kredsens konto:                
0400  1050005563  Husk navn og ”Kyn” . Se side 3 om tilmeldinger 

eller ring til tlf.: 29873796./40462180 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

mailto:pensionister145@gmail.com

