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
2019-2020

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 2019 torsdage 14.30-16.30
15. august: Foredrag ved skuespiller Tina Christiansen.
Hun er mest kendt for sin medvirken i næsten alle landets revyer, bl.a.
Cirkusrevyen, Rottefælden, Nykøbing Falster Revyen og Sønderborg
Revyen. I dag kommer hun og underholder om sit kulørte liv i dansk teater.

Foredrag fra hovedstaden Amman i nord til Aqaba i syd. Har man sagt
Jordan må man også sige Petra. Man kommer til Petra gennem en 1,3 km
lang smal kløft og ser de flotte templer og gravmonumenter der er
udhugget i rosafarvede sandsten - farver man ikke tror er mulige. Petra
havde sin storhedstid omkring år 0 og var et knudepunkt for handel, der
forbandt Romerriget og Østen.

19. september: Dagligliv i et topsikret fængsel v/ Jesper Birkler.
Hvordan former dagligdagen sig for fanger i Nordeuropas mest sikrede
fængsel? Her er jeg sammen med mennesker, som har begået de alvorligste
forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle år til forvaring på
livstid. I foredraget fortæller jeg om den ofte barske hverdag i fængslet,
om det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel.

20. februar: Kvinde i en mandeverden v/ Birgitte Jakobsen.
Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent i en mandsdomineret
verden, hvor kvinderne først kom i uniform og blev ansat på lige fod med
mændene for knap 40 år siden. Hvordan er det at være kvinde på en
mandsdomineret arbejdsplads, hvor jargon og opførsel ofte er ført an af
mændene.

17. oktober: Tibet-livet på verdens tag v/ Torben Brink.
Med Himmelekspressen er det blevet forholdsvis let at komme til Tibet,
men det er de færreste, der når meget længere end til Lhasa. På bagsædet
af en firhjulstrækker har Torben og hans familie tilbagelagt mere end 3.000
km ad støvede hjulspor langs Himalayas sneklædte tinder. Det var en
ekspedition, der bl.a. førte ham til foden af Mount Everest og helt ud til
ruinerne af Guge-kongernes palads i det vestlige Tibet, hvor turister
stadigvæk er en sjældenhed.

21. 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.
Forår 2020 torsdage 14.30-16.30
16. januar: Jordan og ikke mindst Petra v/ Birgit Drygaard.

19. marts: Fra Viborg til Verdens Ende - en 3.500 km lang pilgrimsvandring v/ Hans Truelsen.
I mit foredrag fortæller jeg om min beslutning om at trække stikket ud, gå
3.500 km alene og finde mig selv og glæden ved livet. Jeg vil fortælle om
den historiske baggrund for Caminoen og om hvordan ideen opstod, og
mit liv som alene-pilgrim.
16. april: Vi synger foråret ind. ”Toner fra himlen ” - viseforedrag
om Kaj Normann Andersen v/ kirkesanger Helene Gerup og
museumsinspektør Per Karlsson.
PH-duoen tilbyder et viseforedrag om komponisten Kaj Normann
Andersen og hans plads i dansk musikliv og kulturhistorie. Foredraget
består af en kort præsentation af hans sange som ”Du gamle Måne” og
”Pige træde varsomt.”
28 maj: Udflugt: Heldagsudflugt i bus med middag og kaffe undervejs.
Nærmere oplysninger om turens indhold og pris kommer ved møderne.

