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
2021

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 2021 torsdage kl. 14.30-16.30

19. august: Musikforedrag om Benny Andersen v/ Flemming Både

25. november: Det traditionsrige adventsmøde

Da Benny Andersen døde i 2018 havde han mere en 60 år som professionel

Vi skruer op for hyggen med julehistorier, bankospil og lucia-optog v/

digter bag sig. Der bliver i foredraget fortalt om hans tre ægteskaber, der

Rønnevang kirkens dygtige børnekor. En hyggelig og god optakt til

fik stor betydning for hans digte - og der er selvfølgelig masser af

advents- og juletide.

fællessang.

16. september: Danskere i den amerikanske borgerkrig - for og imod
slaveriet v/ Allan Spangsberg Nielsen

Vær opmærksom på, at der er tilmelding til eftermiddagsmøderne.

I forbindelse med et researchprojekt til en ny bog er der dukket en masse

Ring til:

ny viden op og mange spændende skæbner. Antallet af danskere, der
kæmpede i den amerikanske borgerkrig på begge sider, anslås til blot at

Birgit Eckhoff, tlf. 40 85 91 19 eller

være mellem 1.000 og 1.500 mand. Deres bidrag er naturligvis kun en

Ulla Jensen, tlf. 22 61 31 11

dråbe i havet i den krig, der kostede 600.000 mand livet.

senest tirsdagen før.
21. oktober: Nordkap tur – retur - foredrag v/ Erik Demant
Fru Demant og jeg tankede bilen op og kørte 6.300 km fra Lunderskov til
Nordkap og retur. Det blev en fantastisk oplevelse. Vi kørte langs den
norske Vestkyst fra Bergen til Nordkap med en afstikker til Lofoten.
Hjemturen gik gennem Lapland til Sverige og ned langs den Botniske
Bugt.

