Taastrup Nykirke
Eftermiddagsmøder
Program 2022

”Tyskerbørns” historie og vilkår
Silkefund langs Silkevejen
Det moderne Grønland
Mit Iran
Byzans. Østeuropas kirkes historie
2 år ved slædepatruljen Sirius
Trankebar - dansk koloni i Sydindien
Det traditionsrige adventsmøde

Foredragene afholdes i
Menighedshuset, Solsortevej 1

Foredragsholder

Henny Granum
Tors. 20. januar kl. 14.30-16.30: ”Tyskerbørns”

historie og vilkår

Hvor der er krig, fødes der børn med forældre fra de stridende parter. Såvel
under som efter krigen har samfundet svært ved at håndtere sådanne »i seng
med fjenden forhold«, og det er ikke mindre problematisk for lovgivningen.

Foredragsholder

Anne Hedager Krag
Torsdag 17. februar kl. 14.30-16.30:

Silkefund langs Silkevejen

Silkevejen er et netværk af karavaneveje fra Kina til Europa, der har
været kendt siden Kr. f. De hidtil ældste fund af kinesisk silker fra den
syriske oaseby Palmyra. Der vises lysbilleder fra Palmyra.

Foredragsholder

Erik Demant
Torsdag 17. marts kl. 14.30-16.30:

Det moderne Grønland

Jeg rejste til Grønland i 1975 og boede der i 14 år. Jeg har familie i
Grønland og har siden vi i 1989 flyttede til Danmark besøgt Grønland
utallige gange. Jeg vil i ord, billeder og lyd berette fakta og personlige
erindringer om livet i dette smukke land.

Foredragsholder

Tine Frisenette
Torsdag 21. april kl. 14.30-16.30: Mit

Iran

Iran. En dramatisk historie med revolution, gidseltagning og præstestyre.
Men der er også et andet Iran - nemlig mit Iran. På det nære personlige
plan en fascinerende historie og kultur. Tine har rejst i Iran over en 10årig periode og vil fortælle om hverdag og fest.

Foredragsholder

Martin Boje Christensen
Torsdag 18. august kl. 14.30-16.30:

Byzans. Østeuropas kirkeliv og den ortodokse kirkes historie
Med udgangspunkt i kort, fotos og andre billeder fortæller jeg historien om
det 1000-årige byzantiske rige og den kristendom, der udfoldede sig der i
årene 325-1453. Den højtudviklede kultur, der blomstrede ved Bosporusstrædet, er som det sunkne Atlantis, der ikke findes mere.

Foredragsholder

Rasmus Mannerup Jørgensen
Torsdag 22. september kl. 14.30-16.30:

2 år ved slædepatruljen Sirius
Hør om det krævende optagelsesforløb til Slædepatruljen Sirius. Bliv klogere på Slædepatruljens arbejde i verdens største naturpark. Kom en tur
med til Nordøstgrønland og hør om 2 år ved Slædepatruljen Sirius.

Foredragsholder

Jesper Dupont Birkler
Torsdag 20. oktober kl. 14.30-16.30:

Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien
Da Christian den IV i 1618 sendte skibe mod fjernøsten og erhvervede
den lille flække Trankebar ved Sydindiens østkyst‚ indledtes et broget
stykke dansk kolonihistorie. Det varede til 1845 da Danmark afhænder
kolonien til England.
Torsdag 24. november kl. 14.30-16.30:

Det traditionsrige adventsmøde
Vi skruer op for hyggen med julehistorier, bankospil og
lucia-optog med Rønnevang Kirkens dygtige børnekor.
En hyggelig og god optakt til advents- og juletiden.
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Om eftermiddagsmøderne:
Et eftermiddagsmøde er en hyggelig eftermiddag, hvor snakken går
livligt henover kaffebordet, og hvor dygtige og engagerede
foredragsholdere giver os en god og indholdsrig eftermiddag.
Vi begynder hvert møde med at drikke kaffe/the med hjemmebagte
boller og kage til. Derudover synger vi hver gang fra
Højskolesangbogen.
Der er mulighed for at blive hentet og bragt af ”kirkebilen”.
Ring til Taastrup Nykirkes kordegnekontor, tlf. 70 10 02 16, og bestil
kørsel senest onsdagen før.
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!

Taastrup Nykirke
Taastrup Hovedgade 34 - DK-2630 Taastrup
Postadresse: Birkedalsvej 2 - DK-2630 Taastrup
Telefon: Tlf: 70 10 02 16
Email: taastrupnykirke.sogn@km.dk

