Torsdag d. 11. februar 2016, kl. 19.30:
”MINDERNES DÆMONER” v/Hans-Peter Tams.
Som lille dreng måtte Hans-Peter Tams sammen med sin mor og
søskende bryde op fra deres krigshærgede hjem i Polen, for at søge
mod Sønderjylland. På Ostbahnhof i Berlin blev de 5 børn skilt fra
deres mor, som blev udtaget til tvangsarbejde. Alene søgte den lille
flok op mod deres udgangspunkt – Sønderjylland.
En gribende fortælling om mødet med nazismens veltilrettelagte
tyranni og om menneskenes overlevelseskraft.
Søndag d. 6. marts 2016, kl. 15.00:
Teatertur til Det Ny Teater. ”JEKYLL & HYDE THE MUSICAL”. Vi kører i bus fra Sorø Torv kl. 13.30 – til Det Ny
Teater, hvor vi skal se en af teatrets største, dyreste og mest
overdådige opsætninger til dato. I forbindelse med turen vil der
blive serveret mousserende vin og lækre kanapéer. Pris: kr.
575,00 alt inkl. Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet”.
Torsdag d. 17. marts 2016, kl. 19.30:
” FRA GENERT DRENG PÅ FYN TIL FARVERIGT
STJERNESKUD I DR” v/Emil Thorup
Emil Thorup tager tilhørerne med på sin egen rejse fra genert dreng
på Fyn til i dag at være en af tidens synlige trendsættere, både på
skærmen og på den røde løber. Han fortæller om sin skolegang i
Odense, tiden på landevejen som sanger efter Popstars, tiden som
assistent for Lars von Trier og Peter Aalbæk hos Zentropa, rejserne
rundt i verden som international PR-ansvarlig for Trust Films, tiden
som Casper Christensens assistent og senere medvært. Om året i
Los Angeles og rejsen fra radiovært på en lille ungdomskanal til nu
at være vært på en af de største tv-begivenheder i Danmark.
Kort sagt – et foredrag af et ”multitalent under konstruktion" – om
det at tro på sig selv og nå sine mål.
Søndag d. 5. juni 2016:
SOMMERUDFLUGT. Vi drager i busser ud i det blå til nye
spændende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt program udsendes til foreningens medlemmer i maj.

PROGRAM - 2015/16
- om de største spørgsmål, den dybe undren og den
levende nysgerrighed, som skaber ny viden

Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø.
Medlemskort købes ved møderne og koster kr. 100,00 for
sæsonen.
Indgang til foredragsaftener: kr. 40,00 inkl. kaffe og kage.
Deltagelse i et enkelt aftenarrangement uden medlemskab
koster 50,00 kr. + ovenstående indgangsgebyr
Læs mere om foreningen og arrangementerne på:
www.soroe-hojskoleforening.dk
KONTAKT:
Formand for Sorø og omegns højskoleforening
Sonja Lund, tlf. 22 32 50 17, sonja.lund@mail.dk
Tilmelding til kulturtur, teatertur og sommerudflugt til koordinator
Hanne Olsen, tlf. 57 83 29 28, ho@dlgmail.dk

Torsdag d. 10. september 2015, kl. 19.30:
"TIL DEN YDERSTE GRÆNSE” v/Kai Vittrup
Kai Vittrup er tidligere chefpolitiinspektør i København, nu ansat
som sikkerhedsrådgiver for Folketinget. Selvlært og anerkendt som
en af landets bedste ledere.
Kai Vittrup fortæller i sit foredrag om sit arbejde med at få danske
værdier til at smitte af på nogle af verdens farligste stater. Her er
det ikke altid demokrati og menneskerettigheder, der står øverst på
dagsordenen. Kai Vittrup beskriver levende, hvordan det har været
og er at stå midt i disse brændpunkter og om de kampe, han har
kæmpet ved de yderste grænser. På den yderste grænse er det momenterne, som afgør udfaldet!

Torsdag d. 12. november 2015, kl. 19.30:
"LIVET SOM DIREKTØR FOR DET KONGELIGE – OG
SOM DANSK FORFATTER" v/ Morten Hesseldahl
Morten Hesseldahl har siden 2014 været direktør for det Kongelige
Teater. Men herudover har han skrevet flere utroligt gode romaner,
som f.eks. ”Drager over Kabul”, hvor der helt øjensynligt ligger en
dybdegående research bagved. I sit teater havde han i foråret PET
inde over for at få en vurdering af, om operaen ”Saul og David”
udgjorde en sikkerhedsrisiko for ansatte og publikum. Hvem er
dette menneske, som både kan favne ledelse og udvikling af det
gamle teater og samtidig kan drage læserne ind i spændende roman-universer om fanatisme og ekstremisme?

Søndag d. 27. september 2015:
KULTURTUR
Turen går til Vordingborg med besøg i Danmarks Borgcenter. Der
er rundvisning, eftermiddagskaffe og kage, samt mulighed for at
besøge den lille Botaniske have i tilknytning til borgområdet og det
internationale marked i Algade, som i uge 39 vil være fyldt med
markedsboder. Afgang med bus fra Sorø Torv kl. 12. Hjemkomst
ca. kl. 18.30. Pris. kr. 350,00 alt inkl. Tilmelding efter ”først-tilmølle-princippet”.

Torsdag den 10. december 2015, kl. 19.30:
Julemøde og foredraget ”KRISTENDOMMEN DANNER OS
SOM MENNESKER” v/Marianne Jelved.
I mange år har vi haft besøg af en af landets biskopper ved julemøderne. I år har vi valgt at invitere Marianne Jelved, tidligere kirkeminister og dermed overhoved for landets biskopper. ”En fremragende foredragsholder, som virkelig har noget på hjertet!”, udtalte
biskop Tine Lindhardt, da hun besøgte højskoleforeningen sidste
år.
I sit foredrag vil Marianne Jelved sætte fokus på, om der er plads til
Gud i det offentlige rum – anno 2015.
Et julemøde med masser af hygge, julestemning, bagværk og gran
og ikke mindst de smukke julesange og salmer.

Torsdag d. 8. oktober 2015, kl. 19.30:
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget
”LILLYS DANMARKSHISTORIE”
– Et foredrag om kvindeliv i 4 generationer v/Pia Fris Laneth
Pia Fris Laneth fortæller 150 års danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike, hvor personerne på gulbrune billeder får
mund og mæle. Om oldemødre, bedstemødre og om hendes mor
Lilly, en drømmer fra et indremissionsk hedesogn, der blev født i
1930 og kommer i ulykke som syttenårig. Hun foretager den lange
rejse fra roemarkerne til velfærdsdanmarks køkkenmaskiner og
charterrejser. Lillys Danmarkshistorie er også opsat som teaterforestilling, som bl.a. kan ses på Slagelse Teater den 22. oktober.
Kom og hør et spændende foredrag af en blændende fortæller, der
uden manuskript drager tilhørerne med ind i en spændende danmarksfortælling.

Torsdag d. 14. januar 2016, kl. 19.30:
”TRO, OMVÆLTNINGER OG EKSISTENS” v/Naser Khader
Danmark bliver i stigende grad et multietnisk og multikulturelt
samfund - to begreber, som skræmmer mange. Men hvad betyder
det? Nogle mener, at den danske kultur er truet, andre mener, at det
går fremragende, og at det er fantastisk eksotisk. Sandheden er, at
Danmark er under forandring, og at det giver både problemer, men
samtidig også nye muligheder.
Kom og hør Naser Khaders bud på danskhed i Dagens Danmark og på det at være dansker og muslim på samme tid.

