Torsdag den 14. februar 2019, kl. 19.30:
”ISRAEL & PALÆSTINA – EN REJSE I PERSONLIG UDVIKLING!” v/journalist og rejseleder Rasmus Birkerod.
Tag med på et rejseforedrag til et af de mest følelsesmæssigt gribende steder i verden. Men hvorfor bliver man mentalt påvirket af
en rejse til Israel og Vestbredden. Hvordan kan det være, at blot en
uges rejse dertil griber én om hjertet, så det, der skulle være en
rejse, ligefrem bliver et stykke personlig udvikling. Rasmus Birkerod har boet i Israel og er kommet i landet og på Vestbredden gennem de seneste 20 år som rejseleder. Hør ham fortælle, hvordan
han mener, at stedets natur, historie, religion og dets politiske
spændinger griber alle om hjertet.
Søndag d. 3. marts 2019, kl. 13.00:
Teatertur til Folketeatret. ” MØD MIG PÅ CASSIOPEIA”.
Tag med på festlig teatertur med højskoleforeningen. Vi kører i
bus fra parkeringspladsen bag Sorø Hallen kl. 13.00 – til Folketeatret i København, hvor vi skal se den kendte og elskede operette-komedie ”Mød mig på Cassiopeia” med skuespillere som
f.eks. Lone Hertz og Amalie Dollerup. 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. 14. marts 2019, kl. 19.30:
” FLYING SUPERKIDS” v/Lars Godbersen.
Lars Godbersen er manager for børnegruppen Flying Superkids (De
flyvende Aarhusgymnaster), der gradvist er blevet en af de største
danske showsuccesser. Gruppens elitære kvaliteter er kendt verden
over, og dens popularitet i både Danmark og internationalt er stigende. I sit morsomme og provokerende foredrag sætter Lars fokus
på emner som ledelse af børn og unge, motivation, talentudvikling
og holdindsats. Derudover prioriterer Lars livsglæde og disciplin –
noget der for ham hænger tæt sammen.
Søndag d. 2. juni 2019:
SOMMERUDFLUGT. Vi drager i bus ud i det blå til nye spændende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt program udsendes til foreningens medlemmer i maj.

PROGRAM – 2018/19
- Livet er ikke altid til at forudse. Det er vigtigt at tro på livet og se
på morgendagen som mulighedernes holdeplads. Men er det altid
muligt?
Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, 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 kan købes ved møderne og medbringes hver
gang.
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. 51 74 99 63, ho@dlgmail.dk

Søndag, den 2. september 2018:
KULTURTUR
I anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag går kulturturen i år til Hillerød. Vi skal besøge Frederiksborg slot, hvor der i
Riddersalen er arrangeret en udstilling om Kronprinsen.
Udstillingen er disponeret efter Kronprinsens livsforløb med temaer som f.eks. barnedåb, familie, uddannelse, militærtjeneste,
dannelsesrejser og bryllup. Der vil være rundvisning for deltagerne.
På hjemturen kører vi til Hotel Søfryd i Jyllinge, hvor vi får eftermiddagskaffe med boller og lagkage. Afgang med bus fra parkeringspladsen bag Sorø-Hallen, kl. 11.30. Hjemkomst ca. kl. 18.30.
Vi sørger for en frokostsandwich og lidt at drikke i bussen. Pris: kr.
400,00 alt inkl. Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet”
Torsdag den 13. september 2018, kl. 19.30:
"I ORD OG TONER” v/ Ghita Nørby og Lars Hannibal.
En aften hvor Danmarks store skuespiller Ghita Nørby, der netop
har fejret sin 83 års fødselsdag, bl.a. vil læse nogle af sine favoriteventyr af H. C. Andersen og de underfundige og livskloge fabler
af La Fontaine, i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse.
Guitaristen Lars Hannibal vil skabe laguner til eftertænksomhed
med smukke toner fra det klassiske guitarrepertoire.
Undervejs samtaler Ghita og Hannibal om nogle af de aktuelle temaer, der optager dem indenfor kunst og kultur, og om Ghitas enestående karriere indenfor film og teater.
Torsdag d. 11. oktober 2018, kl. 19.30:
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget
”MATADOR OG MODERNITET” v/sognepræst og feltpræst
ved Gardehusarregimentet Andreas Christensen, København.
TV-serien Matador er blevet folkeeje og dermed en fortælling, som
mange kan tale med om. Samtidig er det en fortælling om Danmarks vej ind i moderniteten. Serien foregår 1928-1948, og vi følger karakterernes kamp for og imod et liv, hvor man må vælge selv.
Kom til et spændende foredrag om Matador – set i lyset af vores
samfundsudvikling.
Torsdag d. 8. november 2018, kl. 19.30:

”LATTERMILD OG GAVMILD” v/forfatter og foredragsholder Erik Lindsø.
I foredraget tegner Erik Lindsø et portræt af Johannes Møllehave
som et fyrtårn i dansk folkeoplysning. Møllehave genoplivede
Storm P., han har holdt H.C. Andersen inde i varmen, han har fået
almindelige danskere til at læse vanskelige forfattere som Kierkegaard, Shakespeare og Dostojevskij. Han har i sine tusindvis af foredrag bevist, at Dario Fo har ret, når han siger, at ”vil du proppe
alvor ned i halsen på en mand, må du først få ham til at åbne munden af grin”.
Torsdag den 13. december 2018, kl. 19.30:
JULEMØDE – OG FOREDRAGET ”LIVET PÅ KANTEN –
FORTÆLLINGER FRA VARMESTUEN” v/ Korshærspræst
Anne Kathrine Clausen.
Anne Kathrine Clausen møder gennem sit arbejde som præst og
sjælesørger i Varmestuen i Holbæk mennesker, der lever på kanten
af samfundet: Ensomme, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, psykisk syge og hjemløse. Kom og hør et spændende foredrag om Kirkens Korshærs arbejde i Varmestuen, hvor mange socialt udsatte og
udstødte finder deres fristed og får hjælp til at holde fast i livet.
Julemødet er som sædvanligt med masser af hygge, julestemning,
bagværk og gran og ikke mindst de smukke julesange og salmer.
Torsdag d. 10. januar 2019, kl. 19.30:
”NÅR LIVET TAGER EN UVENTET DREJNING” v/ Anders
Wejrup.
Anders Wejrup boede som barn i Sorø. Han var søn af stationsforstanderen, og moren arbejdede i Sorø Spare- & Lånekasse. Han
blev siden hen adm. direktør i Nordisk Fjer Koncernen, en verdensomspændende og velrenommeret børsnoteret virksomhed. Nordisk
Fjer Koncernens sammenbrud i 90’erne og efterspillet medførte 2
års ubetinget fængsel for Anders Wejrup. Kom og hør en hårrejsende beretning om bl.a. det langvarige retslige efterspil, fængselsopholdet i Horserød Statsfængsel og om livet i fængslet på godt og
ondt - og om de menneskelige konsekvenser af forløbet. Og om,
hvordan det efterfølgende lykkedes ham at komme videre i livet.

