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Torsdag den 31. januar, kl. 14.00
"Inkariget Peru"

v/ Svend Worm
Måske husker I Svend Worms spændende fortælling fra Kilimanjaro i
2015?
Nu har eventyreren igen været på en spændende rejse til Peru, som
han vil fortælle os om. Turen starter i Lima, hovedstaden, derefter til
Cusco, der er centrum for området med Inkahistorien med Machu
Picchu og den hellige dal.
Han besøgte også de berømte Regnbuebjerge.
*****
Torsdag den 27. februar, kl. 14.00
"Kirken og islam"

Caja Winterø – sognepræst i Slangerup
Hvordan kristendommen er blevet påvirket af islam gennem tiden. Et
religionsmøde, der er blevet fejet ind under gulvtæppet gennem tiden.

Torsdag den 26. marts, kl. 14.00
"1000 og én km eventyr"

Mit navn er Marcus Hornum Bing og jeg har gået 1000 kilometer til fods
gennem Mellemøsten. I mit foredrag fortæller jeg om mine oplevelser med
mennesker, natur og kultur. Jeg beretter om det forhold til Gud, jeg oplevede
i Mellemøsten. Og i mig selv. Om hvordan ensomheden nok er enorm ene
mand i ørkenen - men endnu større, når man kommer hjem igen.
Jeg fortæller om forberedelserne til to måneder med to par underbukser, en
sovepose, et telt og 70 dage under 1000 og én nats stjernehimmel. Og så
viser jeg naturligvis en masse billeder og film fra rejsen. Undervejs er der
mulighed for samtale og spørgsmål.

Torsdag den 30. april, kl. 14.00
"Ind under præstekjolen"

Kirsten Schmidt – Præst på Orø, forfatter og redaktør
Et humoristisk foredrag om mennesket bag præsten og de mange
uforudsigelige situationer en moderigtig københavnerpige kan stå i, når
hun bliver præst på en lille ø i Isefjorden.

*****

Torsdag den 28. maj
Sogneudflugt til Odsherred
Nærmere oplysninger senere.
-

Afgang fra Skoven Kirke 11.30
Afgang fra Draaby Kirke 11.45
Afgang fra Gerlev Kirke 12.00
-

Tilmelding til
Kordegnekontoret
Forslag til foredrag modtages meget gerne af:
Erik Hansen - tlf.: 4028 3217 - e-mail: fjordgaard5@tdcadsl.dk

