
Torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.30: 
”HALFDAN RASMUSSEN” v/Lillian Hjorth-Westh. 

Halfdan Rasmussen var en digter ud over det sædvanlige. Han 

skrev tosserier, børnebøger, illegale digte under 2. verdenskrig, og 

vendte i det hele taget op og ned på forståelsen af mange ting. Han 

elskede modsætninger og uventede vendinger. Altid i lyriske for-

mer og skønne vers, som ikke sjældent kom helt på tværs.  

Kom og hør et spændende foredrag af en fantastisk foredragshol-

der, som til daglig er viceforstander på Bornholms højskole.  

 

Torsdag d. 9. marts 2017, kl. 19.30: 
” CARIBIEN RUNDT PÅ LØBEHJUL” v/ Nicolai Bangsgaard 

Hvad er det, der får et menneske til – først at cykle jorden rundt på 

4 år, og derefter løbe Caribien ”tynd” på løbehjul? Det er hverken 

særlig traditionelt eller noget, som man forventer, vil blive en af 

fremtidens sædvanlige rejseformer? Men det har givet Nicolai 

Bangsgaard mange spændende livsoplevelser, som han vil dele 

med os. Kom og hør et spændende og levende foredrag af en dygtig 

og engageret fortæller og eventyrer! 

Lørdag d. 11 marts 2017, kl. 13.00: 
Teatertur til Skuespilhuset. ”STJERNEFAMILIEN”.  
Tag med på festlig teatertur med højskoleforeningen. Vi kører i 

bus fra parkeringspladsen bag Sorø Hallen kl. 13.15 – til Skue-

spilhuset i København, hvor vi først får en rundvisning, hvoref-

ter vi kl. 17.00 skal ind og se forestillingen ”Stjernefamilien”, 

som handler om at bryde mønstre og traditioner. Læs om stykket 

på Det Kongelige Teaters hjemmeside. I forbindelse med turen 

vil der blive serveret mousserende vin og lækre kanapéer. Pris: 

kr. 550,00 alt inkl. Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet”. 

Søndag d. 4. juni 2017: 
SOMMERUDFLUGT. Vi drager i busser ud i det blå til nye 

spændende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt pro-

gram udsendes til foreningens medlemmer i maj. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM – 2016/17  

- om mødet mellem det traditionelle og alt det nye i tilvæ-
relsen 

 

Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastik-
efterskole, 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 

 

 

http://www.soroe-hojskoleforening.dk/
mailto:sonja.lund@mail.dk
mailto:ho@digmail.dk


Torsdag d. 15. september 2016, kl. 19.30: 
"REBELLEN FRA LANGELAND” v/Ole Sørensen. 

Ole Sørensen er chef for socialpsykiatrien på Langeland, men hans 

dage går ikke foran computeren med indberetninger og opfølgning 

på regulativer som andre kommunale lederes. Han kører derimod 

ud til øens svageste for at lære dem at kende og tale om deres pro-

blemer. Han har haft dem med over grænsen til Tyskland for at 

handle ind, han har haft 4 psykisk syge mænd med på kanotur i 

Sverige. Ting, der absolut er utraditionelle for systemet i Danmark. 

Kom og mød Rebellen fra Langeland. 

 

Søndag d. 2. oktober 2016: 
KULTURTUR  

Turen går i år til Møn, nærmere betegnet til Samlermuseet 

Thorsvang ved Stege.  Et fantastisk sted, som er skabt af en samler, 

og som nu er et historisk univers – en landsby under tag – fyldt 

med spændende nostalgi. Der arrangeres rundvisning til en nærlig-

gende bunker, der drikkes eftermiddagskaffe, og sidst, men ikke 

mindst, så skal vi nyde turen gennem det Sjællandske og Mønske 

landskab. Afgang med bus fra parkeringspladsen nede bag Sorø 

Hallen kl. 12. Hjemkomst ca. kl. 18. Pris. kr. 300,00 alt inkl. Til-

melding efter ”først-til-mølle-princippet”. 

 
Torsdag d. 6. oktober 2016, kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget  

”HOSPICE – EN NY MULIGHED” v/ Bettina Kotasek.  

Hospicegården Filadelfia i Dianalund er ét af Danmarks i alt 17 

hospicer. Bettina Kotasek, der er hospicechef på stedet, fortæller 

engageret om stedet og om tankerne og historien bag hospicer.  

Hospice er ukendt for mange af os. Traditionelt betragtes det som 

”endestationen”, hvor man har kort tid tilbage at leve i og allerede 

har taget afsked med livet. Men sådan er det ikke altid. Kom og hør 

– og få et indtryk af, hvad de ansatte og de mange frivillige gør for 

mennesker, der har brug for særlig omsorg, og hvordan de gør hos-

pice til en vigtig del af livet for mange.  

 

 
 

Torsdag den 10. november 2016, kl. 19.30: 

”HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE MØNSTERBRYDER?” 

v/Özlem Cekic. 

Få troede på, at min generation blev til noget. Det gjorde mange af 

os heller ikke selv. Vi kaldte hinanden for ”taber-børnene”. Allige-

vel formåede Özlem at gennemføre folkeskolen, gymnasiet, syge-

plejeuddannelsen og komme i Folketinget takket være de ildsjæle, 

hun mødte på sin vej. Özlem vil fortælle om både smerten og glæ-

den ved at være mønsterbryder, samt om de forventninger begge 

kulturer stiller til én. 

 

Torsdag den 8. december 2016, kl. 19.30: 
”MIT LIVS OMVEJ” v/præst, forfatter og tidligere medlem af 

Moon-bevægelsen Martin Herbst. 

Var næsten 20 år dybt engageret i Moon-bevægelsen, gift med en 

tilfældig udvalgt kvinde i bunkebryllup i Korea, bortadopterede 

deres førstefødte søn til barnløst par i Moon-bevægelsen.  

Opbrud og en ny start på livet – og er nu sognepræst i Korsvejskir-

ken i Tårnby. Kom og hør en spændende beretning om at komme 

ud af sekteriske sammenhænge – uden at gøre sig selv til offer.  

Julemødet er som sædvanligt med masser af hygge, julestemning, 

bagværk og gran og ikke mindst de smukke julesange og salmer.  

 

Torsdag d. 12. januar 2017, kl. 19.30: 
”MIT LIV SOM KATOLSK ORDENSSØSTER” v/ Hildegard 

Doods. 

Søster Hildegard fortæller om sit spændende liv som katolsk or-

denssøster og priorinde for Sankt Joseph Søstrene. Hun er lærerud-

dannet og har desuden en teologisk uddannelse. Søster Hildegard 

vil nok betakke sig for at blive kaldt rødstrømpe, men hun vedgår 

gerne, at hun har en feministisk indstilling til tingene, og at hun 

synes, Romerkirken trænger til en modernisering. Patriarkatet i 

Romerkirken handler kun om traditioner – ikke om religion, har 

hun på et tidspunkt sagt. Et spændende foredrag som giver ny viden 

om liv, traditioner og fornyelse inden for den katolske kirke.    

 


