sig med Shakespeares værker bl.a. på Folkeuniversiteter
10. 1. Nytårsfrokost med sang og hygge
28. 3.

PÅSKEFERIE

17. 1. Mad og drikke i middelalderen
ved historiker Torben Svendrup

4. 4.

Birgit Glüsing fortalt i efteråret om at skrive sin livshistorie. Nu
fortæller hun om en af de første personlige erindring vi kender til

24. 1. Filmklip fra det gamle København
Ole Brage viser film fra DR´s arkiv
11. 4.

31. 1. Om Højskolesangbogen

18. 4.
Portrætter fra 1750-1900

VINTERFERIE

I Nelson Mandelas Fodspor
På baggrund af en studietur til Sydafrika fortæller sognepræst
Lise Mortensen om Mandelas liv

ved Bachelor i kunsthistorie Sarah Christina Hansen
14. 2.

Tove Ditlevsen
Lillian Hjort West viceforstander på Bornholms Højskole skildrer
Tove Ditlevsens brogede liv

Sanger Lau Frederiksen fortæller og synger sange fra højskole sangbogen
7. 2.

Jon Olafsson– bøsseskytte under Christian IV

25. 4.

Luther versus Hella Joofs katekismus og deres placering i
nutidens kristendom
ved Lektor i religionssociologi Peter Birkelund Andersen

2. 5.

Thit Jensen - kvindesagens flamme
Elisabeth W Nissen taler om Thits Jensens aktive liv

9. 5.

Viggo Kampmann

21. 2. Portrætter fra 1900 til i dag (fortsat)
ved Sarah Christina Hansen
28. 2. Kærlighed, krav og kommunikation
Lise Egholm taler om sin tid som skoleleder på Rådmands
gades Skole på Nørrebro i København
7. 3.

Journalist og forfatter Poul Smidt fortæller om Kampmann med
udgangspunkt i sin bog om politikeren

Politiske ekstremisme i Danmark og Europa
Ekstern Lektor i Historie, mag. art., Ph.d. Chris Holmsted Larsen
fortæller på baggrund af sin forskning om emnet

16. 5.

Musiker Poul Smedegaard Andersen fortæller om Marius Fiil
fra Hvidstengruppen og synger sange, som havde betydning for
Marius Fiil.

14. 3. Danmarks Radio før og nu
Claus Hagen Petersen historiker, journalist og tidligere ansat på
DR og TV2 giver os et indblik i DRs udvikling
21. 3. Shakespeares Hamlet læst med Teologiske briller
Lektor Anne Kristensen har i mage år undervist og beskæftiget

Jyden han er…..

23. 5.

USA 2017 - 4500 km gennem 4 stater og nationalparker
John Rode viser filmklip og fortæller om sin spændende rejse

30. 5.

Program følger

Samværsklubben er et mødested, hvor
hygge, samtale og foredrag er i centrum.
Vi mødes om onsdagen kl. 9.30 og starter
formiddagen med kaffe og brød. Efter lidt
snak og en fællessang siger vi velkommen
til dagens foredragsholder.
Vi tilstræber at sammensætte et alsidigt
og interessant program med emner, som
spænder vidt, så der er noget for enhver
smag. Programmet sammensættes af et
planlægningsudvalg, som altid er åben for
ideer og forslag til foredrag og udflugter.
Samværsklubben er åben for alle.
Pris er 20 kr. pr. gang.

Samværsklubben
et mødested for de modne
Christianskirkens sognegård
Onsdage kl. 9.30 –11.30

Forår 2018

