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Manden, Konen 
  & Missionen 
En  fortælling om to helt almindelige men-
nesker med helt ualmindelige liv ... og ikke 
mindst om jagten på historien på tværs af 
tre kontinenter og 100 år.

I 1902 rejste den unge landmandssøn Mogens 
Uhrenholt fra Øster Uttrup ved Aalborg til USA. 
Her uddannede han sig til læge. Men inden nå-
ede han at miste både sin kone og (mindst) et 
barn!
14 år senere rejste han nygift ud som en af 
de første missionærer til Nigeria. Her byggede 
han - på bare 10 måneder - en missionsstation 
i Shellem med to kirker, en skole, 35 patientbo-
liger og et hospital af mursten. 
Gennem flere  rejser  til Nigeria og  intensiv  re-
search i danske og udenlandske arkiver kom-
mer nu fortællingen om Mogens og Eline 
Uhrenholts  helt igennem storslåede liv.
Foredraget er lige dele personalhistorie, afrika-
fortælling, online slægtsforskning (som kun kan 
inspirere og give fif til at forske i egen familie!) 
og missionshistorie. Men først og fremmest en 
levende fortælling om to almindelige menne-
sker med helt ualmindelige liv! Det er en stærk, 
menneskelig beretning, der rulles op, når dette 
foredrag med video og billeder først kommer i 
gang.

Læs meget mere på
www.missionnigeria.dk

Varighed 1½-2½ timer;
inkl. 20 mins. film og billeder. 
Pris 3.800 kr. + kørsel.

Om Hans  
Far, ægtemand, foredragsholder, freelance-
journalist, historiker, klummeskriver, venstre-
håndet donaldist, tidligere efterskolelærer, hav-
nearbejder og varmestue-assistent, nuværende 
kirke- & kulturmedarbejder i Lindholm Sogn, 
Aalborg Stift. Wendelboe af navn, men født 
søndenfjords i 1973, rejste jorden rundt som 
23-årig, blev læreruddannet 2002 og knæope-
reret samme år. Og så har jeg rørt ved paven 
to gange ...

Hans Wendelboe Bøcher
Kringelhøjvej 7, Horne, 9850 Hirtshals
Tlf. 2515 2436 - hans@wendelboe.dk



Det (meste) er sandt
En altid snakkesalig kone, en skæbne som 
dukke-racist, (mindst) et uheldigt udfald af 
selvindbildte gør-det-selv-færdigheder og utal-
lige ufrivillige eftermiddage i kolde, nordjyske 
håndboldhaller med lunken termokaffe og rin-
ge Wi-Fi. - Trods  frygt for konens og ungernes 
efterføgende repressalier deler jeg grumme hi-
storier om livet som familiefar og ægtemand. 
Det (meste) er faktisk sandt, men man skal nok 
alligevel ikke tro på alt. Foredraget egner sig til 
sogneeftermiddage eller som morsomt indslag 
i personaledagen eller firmafrokosten.

Varighed 1½-2½ timer; 
inkl. 20 min. film og billeder. 
Pris 3.200 kr. + kørsel.

KYS DET NU 
(det satans liv) 

De fleste kan synge med på Steffen Brandt og 
tv-2’s mundrette og catchy tekster. Og mange 
har ganske givet også sporet, at der bag mun-
terheden og den lurende ironi gemmer sig 
endnu mere. 
Gennem adskillige eksempler og nedslag i or-
kestrets lange karriere spores publikum ind på 
en mere nuanceret og intens lytten efter de re-
ligiøse og eksistentielle træk i forfatterskabet.
Foredraget ledsages af multimedieshow med 
musikeksempler og et par numre live ved kla-
veret. Alle tekster vises undervejs på stort lær-
red.

Varighed 1½-2½ timer; 
Pris 4.000 kr. + kørsel.

Syng af Karsken Bælg 1-4 
Fire af hinanden uafhængelige sangarrange-
menter; hver med 20 festlige, sjove, sørgeli-
ge, fantastiske, smukke danske sange og ikke 
mindst de pudsige, spændende og ofte over-
raskende historier bag. 
Se sætlisterne på www.hanswendelboe.dk.

Varighed 1½ time hver; 
2017 Introduktionspris
4.000 kr./pr. gang
+ kørsel.

Med 20 teenagere i bagagen
Hvad sker der, når en dansk efterskoleklasse 
for en stund flytter til det nordøstlige Nigeria? 
Hvem lærer af hvem? 

Der ligger snegle og boller
Du gør det. Jeg gør det. Og ba-
geren gør det  særligt tit; sløser
med sproget, så det går hen
og bliver ganske og aldeles
vidunderligt, ufrivilligt komisk.

Tibetanske tinder & harsk yaksmør
Syv dage i Tibet kan ændre meget i en 
ung mands liv. Levende fortælling, lyd, billeder 
og effekter fra og om det Tibet, som de fleste 
kun drømmer om. 
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