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Torsdag den 31. januar, kl. 14.00
"En ægte afrikansk helt"

Hans Jørgen Møller - Foredragsholder & Freelancejournalist
Hele verden sørgede, da Nelson Mandela døde for fem år siden. For den
95-årige tidligere præsident for Sydafrika var intet mindre end en ægte
helt. I mere end 27 år sad Mandela fængslet for sin overbevisning om,
at alle mennesker bør behandles lige – uanset hudfarve.
Forhenværende højskoleforstander og journalist Hans Jørgen Møller har
rejst i Mandelas fodspor, blandt andet til den frygtede fangeø Robben
Island ud for Cape Town. Og han fortæller historien om manden, der
tilgav sine fjender, blev præsident for det land, som havde lagt ham for
had og som fortjent modtog Nobels Fredspris.
*****
Torsdag den 28. februar, kl. 14.00
"Halfdan Rasmussen & Benny Andersen To digtere med sans for komik og kærlighed"

Kristian Østergaard - præst ved Sorø Klosterkirke - tegner et
portræt af de to venners liv og lyrik. Halfdan Rasmussen og Benny
Andersen var venner og digterkolleger. De kom endda til at være gift
med den samme kvinde. Benny Andersen sagde: "Min kone er stukket
af med min bedste ven. Jeg savner ham allerede."

Torsdag den 28. marts, kl. 14.00
"Vores spændende antipoder, New Zealand"

Leif Stubkær - Naturfotograf
Hvis man kunne bore ret igennem jorden, ville man komme ud i New
Zealand.
Dette vidstrakte land, som hovedsagelig udgøres af to store øer,
strækker sig over to klimazoner, fra køligt tempereret til subtropisk.
Med et terræn som byder på høje bjerge, vulkanske områder, floder,
vandfald, søer, dybe fjorde, skønne strande, bølgende agerland mv. er
man sikret fantastiske naturoplevelser.
Læg hertil et rigt og varieret dyreliv, en enestående mængde af
aktiviteter og en særdeles venlig befolkning, så har man noget nær det
perfekte rejseland.
De 4 uger jeg tilbragte i landet, var fyldt med intensive og skønne
indtryk, som er "konserveret" i dette flotte og interessante foredrag.

Kiwi fugl

Torsdag den 25. april, kl. 14.00
"Eskilsø - min barndoms ø"

Poul Mortensen, Sønderby
fortæller om øen, hvor han boede som barn, om tiden før og nu, om
munkene i klosteret, øens fantastiske fugleliv og muligheden for at
besøge den fredede ø.
*****

Torsdag den 23. maj
Sogneudflugt til
Hammermølle og Helsingør.
Tilmelding til
Kordegnekontoret
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