
 

                  

Et foredrag med Jens Peter Madsen er et engageret bud på, hvad mundtlig 
historiefortælling kan give til menneskers liv og samvær. Han tager 
udgangspunkt i sine egne historier, og han viser, hvordan det at lytte til 
mundtlig fortælling kan give luft til minderne og sætter gang i erindringen.    
Et foredrag med Jens Peter Madsen er et godt udgangspunkt for samtale og 
debat, samt for at publikum får lyst til at fortælle deres egne historier.   

Han fortæller historier ”lige ud af hovedet og uden bog” som han lærte det 
af sine bedstemødre og lærere, da han var barn.  
Han er tidligere efterskole - og seminarielærer og mundtlig fortælling var 
en central del af hans undervisning og samvær med elever og studerende.   

Han tilbyder følgende 2 timers munter fortælling og foredrag:   

”Min HC Andersen” er et muntert genhør med et udvalg af HC 
Andersens kendte eventyr og sange. Jens Peter Madsen oplevede HC 
Andersen i sin tidligste barndom, hvor farmor læste højt og viste 
læsebogens tegninger.  
Barndom i 1950erne – Kom med på en fantasifyldt rejse 
til historiefortællerens barndom på landet i 1950erne og lad dine egne 
barndomserindringer vælde frem.   
Dengang bedstefar var dreng – Mange børn er forundret over, at bedstefar 
eller bedstemor en gang var børn som de. Brugbare ideer til, hvordan du 
får dine børnebørn eller oldebørn til at lytte til dine historier.  
Bare der ikke bliver krig igen – Min far var ung under den 
sidste verdenskrig og han var meget bange for at der skulle blive krig igen. 
Danmarkshistorie fortalt som i gamle dage - om den mundtlige 
fortælling i skolen før og nu.   
Jeg vidste hvor paradisets have lå - bibelhistorie som vi hørte den i 
vor skoletid   
Se mere på www.jenspetermadsen.dk og på www.storybox.dk   

Foredrag om 
historiefortælling 
Et gruppetilbud til Ældre 
Sagens lokalafdelinger 
  



Booking og tilbud: Fortælleren Jens Peter Madsen, Vandmøllevej 6, Davinde, 5220 Odense SØ 
Se  mere: www.jenspetermadsen.dk Mail: post@jenspetermadsen.dk  
Telefon 6597 3446 / 5046 0247 Pris: (Ældresagen) 3000 kr. (Fyn) og 4.200 kr. (resten af landet) inkl. 
transport.   
 


