
Søndag d. 26. februar 2012, kl. 16.00: 
Teaterforestillingen ”Det glade vanvid” i Slagelse teater 
Med bl.a. Ditte Gråbøl og Søren Østergård. Efter teaterforestil-
lingen er der smørrebrød i teatrets café. Drikkevarer er for egen 
regning. Bemærk: Ingen buskørsel, vi fylder egne biler op. Pris 
inkl. smørrebrød: 300 kr. 

Bindende tilmelding til Hanne på tlf. eller mail inden den 1. nov.  

 
Torsdag d. 15. marts 2012, kl. 19.30: 
Foredrag ved generalsekretær for Dansk Røde Kors An ders 
Ladekarl 
Anders Ladekarl fortæller om sit liv og om det ”at gøre en for-
skel” og mærke, at det nytter. F.eks. glæden, da det i sommer 
lykkedes at komme igennem med lastbiler med nødhjælpsfor-
syningerne til 24.000 sultende somalier i Afrika.  
 
Søndag d. 3. juni 2012: 
Sommerudflugt.  Vi drager i busser ud i det blå til nye spæn-
dende oplevelser. Lækker mad under vejs.  
Særskilt program udsendes til foreningens medlemmer i maj.   

 

 
 

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 
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Tema: ”Det hele menneske” 
 

Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastik-
efterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø. 

 
Medlemskort købes ved møderne og koster 100,00 kr. for sæso-

nen og derved fri adgang til sæsonens 7 foredrag. 
 

Deltagelse i et enkelt aftenarrangement uden medlemskab  
koster 50,00 kr. 

 
Ved møderne serveres kaffe/the og kage til 25,00 kr. 

 
Læs mere om foreningen og arrangementerne på: 

 www.soroe-hojskoleforening.dk 



Torsdag d. 15. september 2011, kl. 19.30: 
Det gode liv, livskvalitet og Café Hack 
Den kendte radiovært Søren Dahl fra søndagsprogrammet Café 
Hack i Aarhus holder foredrag, hvor han kommer ind på begre-
ber som livskvalitet og ”Det gode liv”, og han vil øse ud af nogle 
af de mange oplevelser, han har haft i årenes løb i Café Hack.  
 
 
Søndag d. 18. september 2011: 
Kulturtur til Brede  
Vi kører i bus fra Sorø Torv kl. 11.30 og drager mod Brede, hvor 
vi får hele 2 omvisninger – dels i Brede værk om ”Industriens 
vugge” og dels ved driftsleder Søren Augustesen i landskabsaf-
delingen. Et rigtig spændende sted, hvor der naturligvis også er 
sørget for eftermiddagskaffe og kage. Hjemkomst ca. kl. 18.00. 
Pris alt inkl. 200 kr. 
 
Bindende tilmelding til Hanne Olsen på tlf. eller mail senest den 11. 
september. 
 
 
Torsdag d. 27. oktober 2011, kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling med efterfølgende underho ldning 
og foredrag af sanger og rejseleder AnnMari Sol 
Festlig, forrygende, fortællende og spændende – kort sagt en dej-
lig sangaften med masser af krydderier og fortællinger.  
 
 
 
Torsdag d. 17. november 2011, kl. 19.30: 
Foredrag ved forsvarsadvokat Merete Stagetorn 
Merethe Stagetorn fortæller om sit virke som forsvarsadvokat, 
om de spændende sager, om retspraksis og beretter om både 
sit eget liv og de mange skæbner, hun har mødt. 
 
 
 
 

Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30: 
Julemøde og foredrag ved Biskop over Ribe Stift Eli sabeth 
Dons Christensen 
Elisabeth Dons Christensen er også formand for værdikommissio-
nen, som de næste 2 år skal kortlægge danskernes værdier. Her-
udover er hun forfatter til bogen ”Det sårbare samliv”. Elisabeth 
Dons Christensen sætter fokus på ”det troende menneske anno 
2011”. 
 
Et julemøde med masser af hygge, julestemning, bagværk og gran 
og ikke mindst de smukke julesange og salmer – med besøg af et 
dejligt Lucia kor.  
 
 
Torsdag d. 19. januar 2012, kl. 19.30: 
”Spring i livet” 
Peter Riis er indtil 1. november 2011 administrator på Christiansø. I 
sit foredrag vil han fortælle om, hvordan han tog sit livs største 
kvantespring, da han for 7 år siden blev ansat som øverste myndig-
hed på øen, dvs. som øens økonomichef, socialchef, personale-
chef, politimyndighed, giftefoged og desuden med det overordnede 
ansvar for fredningen og meget meget mere.  
 
Et spændende indblik i livet på en lille ø, som flere har besøgt, men 
de færreste har boet på.  
 
 
Torsdag d. 16. februar 2012, kl. 19.30: 
Foredrag ved lektor, cand.mag. Jutta Bojsen-Møller 
Jutta Bojsen-Møller fortæller om sin bedstemor højskolekvinden og 
medstifteren af Sorø Højskole og Sorø Husholdningsskole – en gæv 
præstekone, som formåede at sætte sit præg på Sorø – en købstad 
med muligheden for skole og uddannelse – også selv om man ”kun 
er en pige”.  
 
 
 
 


