Sognemøder
Efterår 2018

Gerlev Mødehus
Bygaden 21, 3630 Jægerspris

Torsdag den 30. august, kl. 14.00
"Mindernes dæmoner" - v/ Hans-Peter Tams

Hans-Peter Tams fortæller sin livshistorie.
Hans-Peter Tams bliver født lige syd for Ejderen af dansksindede
forældre. Da forældrene ikke vil melde sig ind i Nazipartiet, tvangforflyttes familien til Polen.
I 1941 bliver faderen sendt til fronten og moderen står tilbage med fem
børn. Som femårig begynder Hans-Peter i skolen, hvor han tvinges til
undervisning, med henblik på at blive medlem af Hitlerjugend.
Livet igennem har Hans-Peter Tams været forfulgt af dæmoner og
natlige mareridt fra de oplevelser, han har haft under 2. verdenskrig.
Efter syv årtiers tavshed fandt han omsider ud af, at det er bedre at
fortælle end at fortrænge.
I sin fortælling kommer Hans-Peter også omkring minderne som
Sydslesvigs feriebarn i Buerup, om besværet med at få arbejdstilladelse, om at opnå dansk statsborgerskab og om aftjening af dansk
værnepligt.

Torsdag den 27. september, kl. 14.00
"Min Camino" - v/ Svend Erik Nielsen

Vor lokale vandringsmand, Svend Erik, vil i ord, lyd og billeder fortælle
om "Min Camino - en vandring på 900 km i Spanien".

Torsdag den 25. oktober, kl. 14.00
"Fra bondedreng til kromand" - v/ Arne Sørensen

Arne fortæller om sit liv, og vejen til Gerlev Kro.
Han tager et musikinstrument med, og vi hygger os med et par sange.

Torsdag den 29. november, kl. 14.00
"Finnebørn i Danmark"

-

v/ Tapio Juhl

Tusinder af børn blev sendt fra Finland til nabolandene under
Finlandskrigen for at få mad og husly.
I Jægerspris modtog komiteen, ved kommunesekretær L. Olesen,
35 børn.
En del af børnene blev i Danmark efter krigen, deriblandt foredragsholder og forfatter Tapio Juhl, der vil fortælle historien bag sin bog, De
gode hensigters tid.
Tapio vil først fortælle om Finlands historie og går derefter over i hans
og de finske krigsbørns historie.

Forslag til foredrag modtages meget gerne af:
Erik Hansen - tlf.: 4752 3242 - e-mail: fjordgaard5@tdcadsl.dk

