Et eftermiddagsmøde er en hyggelig eftermiddag, hvor
snakken går livligt henover kaffebordet, og hvor dygtige og
engagerede foredragsholdere giver os en god og indholdsrig

Program
2017-2018

eftermiddag.
Vi begynder hvert møde med at drikke kaffe/the med
hjemmebagte boller og kage til.
Derudover synger vi hver gang fra Højskolesangbogen.

Taastrup

Alle er velkomne, og man kan bare møde op.

Nykirkes

Der er mulighed for at blive hentet og bragt af ”kirkebilen”.

Eftermiddags

Ring til Taastrup Nykirkes kordegnekontor, tlf. 70 10 02 16,
og bestil kørsel senest onsdagen før.

Møder

Hvor intet andet er nævnt er det fra kl. 14.30-16.30 ca.
Ændringer i programmet kan forekomme.

Vi glæder os til at se dig!

Efterår 2013
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Efterår 2017 torsdage 14.30-16.30

Forår 2018 torsdage14.30-16.30

17. august: Mercy Ships
Vi får besøg fra Mercy Ships, en international humanitær
hjælpeorganisation, som har Nelson Mandela blandt sine mange støtter.
Vi hører om deres hospitalsarbejde og om hvorfor de bruger skibe til det.
Med indsættelsen af den tidligere jernbanefærge ”Dronning Ingrid” fik
danskerne et særligt forhold til Mercy Ships.

18. januar: Steen Steensen Blicher
St. St. Blicher begyndte at skrive af nød. Han manglede i den grad penge
til præstegårdens drift og skrivningen bar frugt: både i pengepungen og i
den danske litteratur. Niels V. Andersen fortæller om St. St. Blichers liv
og levned på den jyske hede.

21. september: Med Røde Kors i Nepal
Dansk Røde Kors har siden 1988 samarbejdet med Røde Kors i Nepal.
Det fik betydning for hjælpearbejdet, da en katastrofe i 2015 ramte
landet. Carin Ekstrøm besøgte Nepal et år efter katastrofen og vil fortælle
os om sine oplevelser og det store hjælpearbejde, der foregår i landet.
19. oktober: Sangforedrag ved Johan Herold
Johan Herold er fra et hjem med klaver – hans mor købte et på
afbetaling! Glæden ved musikken er mærkbar i selskab med Johan
Herold. Han er vokset op med musikken og den danske sangskat. Han
har brugt musikken og sangene i skolen, ved lejrbålet og på hospitaler.
23.november: Det traditionsrige adventsmøde
Vi skruer op for hyggen med julehistorie, bankospil og luciaoptog v.
Rønnevang kirkes dygtige børnekor. En hyggelig og god optakt til
advents- og juletiden.

15. februar: Demokratiets udfordringer i en moderne verden
Vi læser og hører om Trump og Brexit og afgørende valg i Europa. Niels
Holck, rektor for Haderslev og Gedved Statsseminarier og medforstander
på Rødding Højskole, vil gøre os klogere på demokratiet: dets fødsel og
udformning i den vestlige verden og det, der truer det danske demokrati
lige nu.
15. marts: Når børnebørnenes forældre skilles
Ruth Juul, forfatter til “Barnets bedste – efter skilsmissen”, vil med afsæt
i sin bog tage fat på nogle af de vanskelige spørgsmål: Hvor stiller
bedsteforældrene sig, når skilsmisse rammer familien? Hvordan hjælper
de i en svær tid? Og hvilken rolle skal de tage, hvis der bliver en
konflikt?
19. april: Vi synger foråret ind
Vi er så heldige endnu en gang at kunne byde velkommen til en rørende,
sjov og festlig eftermiddag i selskab med pianist Christian Andreasen.
Han vil som altid fremføre et underholdende og glædesfremkaldende
musikalsk program.
17. maj: Heldagsudflugt i bus med middag og kaffe undervejs. Nærmere
oplysninger om turens indhold og pris kommer ved møderne.

