
Torsdag d. 8. februar 2018, kl. 19.30: 
”VILD MED DANS” v/Thomas Evers Poulsen. 

Thomas, som vi kender fra Vild med dans, vil i sit foredrag bl.a. 

fortælle om sine mange oplevelser i Vild med dans – om dét at sæt-

te sig mål, om at bryde vanen og tro på sig selv, samt om at følge 

sine drømme. Ting, der ikke kun kan bruges i dansen, men i ligeså 

høj grad kan overføres til vores hverdag og dér medvirke til at give 

os gode livsoplevelser. 

Kom og hør et spændende foredrag – fyldt med anekdoter og sjove 

historier. 

Søndag d. 18. februar 2018, kl. 13.00: 
Teatertur til Folketeatret. ”I SIDSTE ØJEBLIK”.  
Tag med på festlig teatertur med højskoleforeningen. Vi kører i 

bus fra parkeringspladsen bag Sorø Hallen kl. 13.00 – til Folke-

teatret i København, hvor vi skal se forestillingen ”I sidste øje-

blik” med bl.a. Lisbeth Dahl, Sonja Oppenhagen og Elsebeth 

Stentoft – om det at have det sjovt, så længe man kan! Læs om 

forestillingen på Folketeatrets 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”. 

Torsdag d. 8. marts 2018, kl. 19.30: 
” LIVET I SIRIUSPATRULJEN” v/ Morten Hilmer. 

Frihed, udfordringer, samarbejde og uforglemmelige oplevelser 

indgår i Mortens fantastiske foredrag om oplevelserne med Siri-

uspatruljen, hvor han sammen med to makkere og 14 slædehun-

de tilbagelagde næsten 10.000 kilometer med hundeslæden gen-

nem den fantastiske nordøstgrønlandske natur, hvor kun ganske 

få mennesker før har været. Et foredrag fyldt med spænding og 

fantastiske fotooplevelser.   

Søndag d. 3. juni 2018: 
SOMMERUDFLUGT. Vi drager i bus ud i det blå til nye 

spændende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt pro-

gram udsendes til foreningens medlemmer i maj. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM – 2017/18  

- om livets mangfoldighed og store øjeblikke – på godt 
og ondt. 

 

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

 

Medlemskab koster for hele sæsonen: 

Kr. 400,00 inkl. kaffe og kage ved foredragsaftenerne, 

eller 

Kr. 100,00 ekskl. kaffe og kage, som så betales særskilt med 

kr. 50,00 pr. foredragsaften.  

Medlemskort købes ved møderne. 

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. 21. september 2017, kl. 19.30: 
"CYKELRYTTER AF GUDS NÅDE” v/Jesper Skibby. 

Jesper Skibby er kendt for sin tidligere karriere som professionel 

cykelrytter og var op gennem 90’erne en af Danmarks største cy-

kelhelte. Han er den dansker, der besidder rekorden i at have delta-

get i Tour de France flest gange. Derudover er Jesper den eneste 

dansker, som har vundet etaper i alle de tre største løb Vuelta a 

Espana, Giro d’Italia samt Tour de France. I sit foredrag fortæller 

Jesper Skibby om et liv, som har været anderledes på alle måder. 

Han fortæller ærligt om sin opvækst, der var præget af kærligheds-

løs opdragelse, og hvor han fra barnsben lærte, at det kun var resul-

tatet, som talte. Et spændende foredrag – fyldt med både alvor og 

humor. 

Søndag, den 1. oktober 2017: 
KULTURTUR  

Turen går i år til Næstved, hvor vi skal besøge Herlufsholms kost-

skole. Hér får vi en guidet rundtur på skolen og skal bl.a. se skolens 

historiske kirke, hvor Herluf Trolle ligger begravet. Vi kører til 

Næstved Havn, hvorfra vi sejler med det gode skib ”Friheden” til 

Karrebæksminde. På sejlturen serveres kaffe og kage. I Karre-

bæksminde bliver der tid til at kigge os lidt omkring, inden vi igen 

stiger i bussen og kører retur mod Sorø. Afgang med bus fra parke-

ringspladsen nede bag Sorø Hallen kl. 12.45. Hjemkomst ca. kl. 18. 

Pris. kr. 300,00 alt inkl. Tilmelding efter ”først-til-mølle-

princippet”. 

 
Torsdag d. 5. oktober 2017, kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget  

”I DRONNINGENS TJENESTE” v/kgl. staldmester Per Thue-

sen.  

Efter en lang karriere i forsvaret, bl.a. som udsendt til opgaver på 

Cypern, i Namibia, Kosovo, Bagdad og Irak, startede major Per 

Thuesen sin karriere med heste – først som chef for Hesteskadro-

nen ved Gardehusarregimentet i Slagelse – og siden 2012 som leder 

af de kongelige stalde på Christiansborg Slot. Kom og hør om et 

forrygende foredrag af en fremragende fortæller.    

 

Torsdag den 9. november 2017, kl. 19.30: 

”BARN AF FLYGTNINGE” v/ Paula Larrain. 

Paula Larrain, som vi alle kender som tidligere studie- og TV-avis-

vært, kom til Danmark fra Chile som 4-årig. Datter af politiske 

flygtninge.  

Paula Larrain var den yngste i familien og var kun lige blevet fly-

dende på spansk, så hun blev bestemt ikke dansker fra den ene dag 

til den næste. En gribende historie om kampen for at høre til i et nyt 

land. 

 

Torsdag den 7. december 2017, kl. 19.30: 
”LIVETS STJERNESTUNDER” v/præst og foredragsholder 

Flemming Rishøj. 

Foredrag om livets stjernestunder – både dem, man tænker tilbage 

på med taknemmelighed – og dem, som man tænker på med stor 

ydmyghed og måske endda fortvivlelse. Foredraget underbygges af 

billeder og fællessang, og kommer også lidt til at handle om julens 

glade budskab.  

Julemødet er som sædvanligt med masser af hygge, julestemning, 

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

 

Torsdag d. 11. januar 2018, kl. 19.30: 
”DA ÅGE FORSVANDT” v/ Rita Knudsen. 

Da Aage forsvandt - er først og fremmest en personlig beretning 

om livet som nær pårørende til et menneske med Alzheimer - på 

godt og ondt. Men både pårørende og plejepersonale vil også kunne 

nyde godt af Ritas erfaringer, empati og indstilling til liv og læring. 

En historie om frygt og uvished.  

Om at finde sig selv i et forhold, hvor man langsomt bliver mere 

plejer end partner. Om tvivlen og dilemmaerne. Men også om kær-

ligheden og værdigheden, som Rita til det sidste kæmper for at be-

vare for dem begge. 

Livet skal leves videre! Kom og hør et gribende foredrag om Rita 

og Åge, som vi kender fra TV-serien ”Da Åge forsvandt!”. 

 


