
Sprællevende fortælling med liv, drama, gennemre-
searchet missions- og afrikahistorie, garneret med den 
store drengedrøm om at rejse til det ”rigtige Afrika”. 
Under første verdenskrig rejste den unge land-
mandssøn Mogens Marinus Uhrenholt fra Øster 
Uttrup ved Aalborg til Nigeria. Men inden nåede han 
at gå konkurs og miste både sin første kone og børn 
i Amerika!
I Nigeria byggede han med sin nye kone to kirker, 
en skole, otte boliger, et hospital af mursten og 35 
patientboliger; inden han døde af blackwater fever. I 
dag står der en levende luthersk kirke med mere end 
to millioner medlemmer. 
Siden 2006 har jeg forsket i Mogens’ liv. Gennem fem 
rejser i Nigeria, kontakt med slægtninge i ind- og ud-
land og research i åbne og lukkede arkiver verden 
over, giver jeg nu - på 100 års afstand og på tværs af 
tre kontinenter - fortællingen om to helt almindelige 
mennesker med helt ualmindelige liv.
Se mere på missionnigeria.dk

Varighed 1½-2 timer; 
inkl. 20 mins. film og billeder.  
Pris 3.800 kr. + kørsel.

Manden, konen  
  & Missionen

Mødes skal i
   stråledans ...
Ikke meget større end Region Sjælland, men med 3,8 
millioner indbyggere og hertil 1½ million syriske og 
palæstinensiske flygtninge! Med stridslystne nationer 
uden for havelågen. Og Israel og Syrien oveni. - De 
kristne er pressede i Libanon, men de sidder samti-
dig med nogle af nøglerne til fred i regionen. Fred mel-
lem sunnier og shia-muslimer; fred mellem venner.  
Oplev et kløgtigt, indsigtsfuldt og meget person-
ligt foredrag om Libanons spraglede kludetæppe af 
kirkeretninger, politisk magtspil, en (måske) ufrivillig 
premierministerafgang og frisk persillesalat.
 
Varighed 1½-2 timer; 
Pris 3.800 kr. + kørsel.

Foredrag og det, der ligner

Om ham Hans

tlf. 2515 2436
hans@wendelboe.dk

hwb.dk
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Kunst, kunsthistorie og historier.    Hvad sker, hvis 
man flytter direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren 
Brostrøm og cafébordet med den hvide dug fra coro-
napressemøderne og ind i Brendekilde eller Ham-
mershøis eller Freddies værker?  
SMK - Statens Museum for Kunst kaldte mit corona-
kunstprojekt, ”BroStream” for ”Genialt”.

Varighed 1½-2 timer; 
Pris 3.800 kr. + kørsel.

Far, ægtemand, foredragsholder, freelance-
journalist, DR-researcher, historiker, klumme-
skribent, Malmros-connesieur, venstrehåndet 
donaldist. Tidligere efterskolelærer, havnear-
bejder, varmestue-assistent og kirke- & kul-
turmedarbejder. Wendelboe af navn, men født 
søndenfjords i 1973, rejste jorden rundt som 
23-årig, blev læreruddannet i 2002 og knæope-
reret samme år ... Og så har jeg rørt ved paven 
hele to gange og været inden i Rasmus Klump 
dagligt to varme somre.

Har ud fra devisen ”hvad,
der interesserer mig,
interesserer ganske
givet også dig!” 
- siden 2008 holdt
foredrag i hele landet 
(og i Nigeria og Tan-
zania, for at det ikke 
skal være løgn!).

Jeg holder foredrag
i hele landet, formiddag,
eftermiddag og aften.

Læs mere om de enkelte
foredrag på www.hwb.dk.

Tlf. 2515 2436 
mail@hanswendelboe.dk

BAGOM



En altid snakkesalig kone, en skæbne som duk-
ke-racist, (mindst) et uheldigt udfald af selv-indbild-
te gør-det-selv-færdigheder og en fæl historie om 
mundhygiejne og lecanødder! Det er blot nogle af 
emnerne i dette stærkt personlige, skæve og helt 
igennem livsbekræftende foredag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foredraget eller standup-showet eller de åbenlyse 
og helt urimelige udfald - for det er svært at sige, 
hvad det egentlig er - bliver yderligere krydret og sat 
i perspektiv af en række videoklip, Haydns Trompet-
koncert spillet på næsehorn (!) og en stribe mærk-
værdige skilte og overskrifter, der med sikkerhed 
bringer smilet frem hos selv de mest skeptiske.

Varighed ½-2 timer.
Ring for særlige ønsker
Pris 3.200 kr. + kørsel.

Det (meste) er sandt! tlf. 2515 2436
hans@wendelboe.dk

hwb.dk

Med tidligere jobs som eftersko-
lelærer, havnearbejder i Oden-
se, livredder i Aalborg og skue-
spiller i Rasmus Klump-kostume 
og med oplevelser som fx at have 
rørt ved paven to gange med 10 
års mellemrum i bagagen, har jeg i 
flere år belemret lokalbefolkningen 
i Hirtshals og Bindslev med klum-
mer om min og familiens fortræ-
deligheder. Det er disse ugentlige 
kvababbelser, der danner baggrund 
for det, der – tro det eller ej – i sidste 
ende bliver en rød tråd! 

Der skulle gå præcis 100 før sandheden om Marie 
Dorthea Skovs sidste år og alt for tidlige død endelig 
kom frem. Men da var det både for sent og ende-
lig på tide! - Marie Dorthea forsvandt ud af familiens 
liv i 1908, da hendes datter, min farmor, var blot 7 
år gammel. Men min farmor mistede ikke kun sin 
mor; også hendes far forsvandt og dukkede aldrig 
op. ”Mine forældres grave, om de overhovedet har 
nogle, ved jeg ikke hvor er,” skrev hun til sin svenske 
fætter. Og det nagede hende og de følgende gene-
rationer livet igennem.

Varighed 1½-2 timer; 
Pris 3.800 kr. + kørsel.

Marie Dortheas skjulte liv

Andre spændende foredrag:

Med 20 teenagere
i håndbagagen
Hvad sker der, når en dansk efterskole-
klasse i 17 dage skifter adresse fra frede-
lige Horne i Nordjylland til varme, spragle-
de Yola i nordøstlige Nigeria? Hvem lærer 
af hvem? Og hvad fører det med sig?
Foredraget giver mod og tro på fremtiden. 
I korte klip fortæller flere af de danske ele-
ver om deres personlige oplevelser; om 
genertheden, om stoltheden over at have 
holdt tale for 400 nigerianske elever og 
om at spise ugandisk ugali med fingrene. 

Kys det nu (det satans liv)
Bag munterheden og den lurende ironi 
gemmer sig dybe, eksistentielle temaer. 
Tag med på en musikalsk rejse ind i Stef-
fen Brandt og tv-2’s tekstunivers.

Tibetanske tinder
og harsk yaksmør-te
Syv dage i Tibet kan ændre meget i en 
ung mands liv. Tag med til verdens tag, 
men også det Tibet, som kineserne lang-
somt er ved at ødelægge.

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

Få motioneret lattermusklerne, få krummet tæerne 
og bliv i tilgift måske lidt klogere på det danske sprog.
Foredraget har form af et standup-show, hvor de 
mange, autentiske skilte og overskrifter bliver 
præsenteret i en kontekst, der får det hele til at give 
endnu mere mening (!?). - Og hvad er i grunden bed-
re end at more sig over andres fejl?

Varighed 30 min. -1½ time. 
Pris: 2.500 kr. + kørsel.


