
Torsdag den 17. februar kl. 19.30 ”Alle har ret til at væ-
re med!” 
Tidligere konservative minister Palle Simonsen har hele sit politiske liv 
kæmpet for bedre forhold for samfundets udsatte. Han har mødt dem 
gennem hele sit liv, f.eks. Anders, som hverken kunne læse eller skrive, 
og som boede hjemme på gården. Et godt menneske, som man tog hånd 
om, og som hjalp til. Hvordan klarer vores ”Anders’er” sig i dag? Har 
vi plads til dem i dagens Danmark? 
 

Lørdag den 5. marts kl. 16.00 mødes vi i Vestsjællands 
Teaterkreds i Slagelse for at opleve medmenneskeligheden i 

forestillingen ”Elling i nærkontakt”. Det er den anmelderroste 
norske komedie fra 2007, vi bliver præsenteret for. De to enfoldige 
venner spilles af Jesper Asholt og Henrik Lykkegaard. Efter forestil-
lingen er der smørrebrød i teatrets café. Drikkevarer for egen reg-
ning. Bemærk: ingen buskørsel, vi fylder egne biler op. 
Bindende tilmelding til Hanne på tlf. eller mail inden den 1. nov.  
Pris uden kørsel 250 kr.  
 

Torsdag den 24. marts kl. 19.30 
Besøg af leder af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, Thyra Frank. 

Hun kalder sit foredrag: ”Livsglæde og stjernestunder også i 
alderdommen”. Hvordan skaber vi i fællesskab en dagligdag, hvor 
alle på tværs af organisationen føler et medansvar for at nå målet i 
hverdagen? Dét giver Thyra Frank et bud på. Hun ved, hvad med-
menneskelighed er og tør gå mod strømmen og lede med hjertet  
i stedet for efter regler. 
 

Søndag den 5. juni – udflugt 
En heldagstur ud i det blå – indbydelse sendes til alle medlemmer i 
maj måned. 
 
Til PC-brugere: 
Du kan tilmelde sig Højskoleforeningens mail-ordning ved at sende 
en mail til Sonja på mailadressen sonja.lund@mail.dk  
 med overskriften ”ja-tak til mails”. Du vil herefter løbende få 
tilsendt informationerne om højskoleforeningens aktiviteter via mail.   
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Tema: Medmenneskelighed 
 

Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, 
Topshøjvej 50, 4180 Sorø. 

Medlemskort købes ved møderne og koster 85,00 kr. for 
sæsonen og derved fri adgang til sæsonens 7 foredrag. 
Deltagelse i et enkelt aftenarrangement uden medlem-
skab koster 40,00 kr.  
Ved møderne serveres kaffe/the og kage til 25,00 kr. 
 

Med venlig hilsen  
bestyrelsen 

 
Sonja Lund formand 

- tlf. 57 83 07 19 sonja.lund@mail.dk 

Hanne Olsen koordinator 
- tlf. 57 83 29 28 (helst ml. 17 og 18) ho@dlgmail.dk 

Lene D. Jensen næstformand og sekretær 
- tlf. 22 73 84 99 ldje@soroe.dk 

Poul Hansen kasserer 
- tlf. 57 82 17 03 bipo@hansen.mail.dk 

Henning Thomsen 
- tlf. 57 83 15 29 he-thomsen@stofanet.dk 



 
Torsdag den 16. september kl. 19.30 
”Det er forpligtende at høre til de privilegerede – husker vi 
vore medmennesker”? 
Forfatter til bogen ”den ompolstrede narkoman” Bitten Helweg, der nu 
er 85 år, fortæller om et liv på solsiden, hvorfra hun har kæmpet for 
dem på den anden side.  
I en årrække har hun haft misbrugere på afvænning på sit husmandssted 
ved Holbæk, og nu arbejder hun for at få bygget brønde til kvinderne i 
Afrika og donerer penge til æsler, som kan hente vandet. 
Temaet medmenneskelighed dækker indholdet i dette foredrag af denne 
usædvanlige dynamiske kvinde, der trods sin høje alder stadig vil gøre 
en forskel. 
 

Søndag den 10. oktober kl. 12.30 - kulturtur 
Vi besøger Assistens kirkegård på Nørrebro i København og får den 
fantastiske fortælling om de mange kendte personer, der ligger begravet 
her. En virkelig kompetent herre vil vise os rundt og tryllebinde os ved 
fortidsminder. 
Kaffe på cafe på Kapelvej, og derfra kører vi til Hvidovre, hvor vi be-

søger Nusrat Djahan Moské, den første moské i Norden bygget i 
1966. Hér får vi en kort orientering af Imamen. Forventet hjemkomst til 
Sorø Torv ca. kl. 18.30. Pris alt inkl. kr. 200,00 
Bindende tilmelding til Hanne Olsen på tlf. eller mail senest den 
2. oktober. 
 

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 – ordinær generalforsamling 

samt foredraget ”Medmenneskelighed” af Bjarne Lenau Henriksen, 
som er cand.theol. og korshærschef for den folkekirkelige landsdæk-
kende hjælpeorganisation Kirkens Korshær. Bjarne Lenau er desuden 
medlem af Rådet for Socialt Udsatte. 
Hvad er medmenneskelighed? Hvem er mit medmenneske?  
Er der grænser omkring medmenneskeligheden? 
Bjarne Lenau tager udgangspunkt i sit arbejde i Kirkens Korshær med 
samfundets mest udsatte grupper. 
 

 

Torsdag den 18. november kl. 19.30 
”Bestemmer vi over vores medmennesker”? 
Elsebeth Gerner Nielsen tidl. minister, rektor for Designskolen 
Kolding og medlem af Etisk råd.  
Hun stiller spørgsmålene:  
Skal vi have lov til selv at bestemme, hvornår vi skal dø – så de på-
rørende kan få det ind i timemanageren? Skal vi også have lov til at 
bestemme, hvad det er for et barn, vi vil have? Og skal der være en 
varegaranti, så man kan levere barnet tilbage, hvis det ikke svarer til 
det aftalte? Og hvad er konsekvenserne for det menneskelige, for 
fællesskabet og samfundet, hvis mennesket bliver totalt herre over 
liv og død? 
 

Torsdag den 9. december kl. 19.30 – Julemøde med 
kirkeminister Birthe Rønn Hornbech og foredraget 
"Set fra Frederiksholms Kanal". Minister for flygtninge, ind-
vandrere og integration og kirkeminister bringer os i julestemning 
med sin beretning om erindringer fra julen i barndommens præste-
gård. Birthe Rønn Hornbech vil desuden fortælle om medmenneske-
lig forståelse i sit virke som minister på Christiansborg. Vi når for-
håbentlig også lidt om hendes forfatterskab. 
Mødet vil være præget af julesalmer, hygge og gode traditioner. 
 

Torsdag den 20. januar kl. 19.30 
”Mit liv med mine mennesker” af skuespiller og revykunst-
ner Lisbet Dahl, der beretter meget personligt om sit private og sit 
professionelle liv.  
Lisbet Dahl er bl.a. dronning af Cirkusrevyen og har et lang liste af 
succeser bag sig, og meget tyder på, at ”Sommer-stjernen”, der er 
datter af to skuespillere, altid har vidst, at hun ville leve af at optræ-
de.  
Lisbet Dahl reflekterer over sit liv og sit virke - og giver gerne 
gode livsråd til sine tilhørere.  
 

 


