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8/2

15/2

”Behøver vi at nå det hele”
Tidligere højskoleforstander Steen Espensen har måske svaret
At hjælpe hinanden i sorgen
Erhvervspsykolog Louise Winther læser uddrag fra sin bog
”Sagt om Sorg” og taler om hvordan vi takler sorg ved dødsfald
Det historiske og moderne Japan
John Rode fortæller om Japan på baggrund af en togrejse i
gennem landet

De hvide Busser 1941-45
Historiker Hans Sode-Madsen har skrevet en bog om den
største danske humanitære indsats i nyere tid, da 17.500
mennesker blev reddet fra kz-lejrene

1/3

Kan man bo i Rundetårn?
Erling Krog gjorde det som barn og fortæller om sine oplevelser

8/3

Filmklip, der belyser Emil fra Lønneberg- etik og engagement
Sognepræst Julie Katrine Goldschmidt viser filmklip, der illustrerer Emils kristne tro, som den viser sig i hans livlige gøremål

15/3

Besøg i Lundtofte Kirke og sognegård

29/ 3

Halfdan Rasmussen og andre kendte folk
- sange og historier
Eddie Van Lüthje og Helle Reumert spiller, synger og fortæller
om de spændende folk Eddie har mødt i sin karriere

Når terroren rammer
Med udgangspunkt i sin bog ”Gud og Profeten tilgiver ikke. En
personlig beretning om terrorangrebet på Krudttønden” fortæller
journalist og forfatter Helle Merete Brix om mødet med mennesker, som er gået ind i arbejdet med at hjælpe terrorens ofre

Påskeferie

19/4 Sankt Cæcilie eller Musikkens magt
Med udgangspunkt i fortællingen om musikkens skytshelgen
Sankt Cæcilie fortæller organist Henrik Palsmar kritisk og humoristisk om de mange forskellige forestillinger om musikkens påvirkning af mennesker, der har været gennem tiden
26/4

Skæve skønne eksistenser
Inger Fjordside er forstander på Lindevang - et socialpsykisk
botilbud. Hun fortæller om arbejdet med mennesker med psykisk
sociale vanskeligheder

3/5

Mozart og hans farvestrålende liv
Organist Bjørn Rasmussen fortæller om Mozart og krydret
med flere af hans hits

10/5

Filmklip fra befrielsen 1945
Tidligere leder af DRs historiske arkiv Ole Brage viser autentiske optagelser fra før og efter kapitulationen den 5.maj 1945

17/5

PH – en vise om Danmark”
Poul Smedegaard Andersen fortæller om kulturhåndværkeren
og samfundsrevseren Poul Henningsens liv i al sin mangfoldighed. Mange af hans viser er blevet til elskede klassikere, som vi
synger flere af

24/5

Gud i Islam og kristendommen
v. sognepræst Michael R Rasmussen

31/5

Birger Sjöbergs liv og sange
Ida Bugge fortæller om Sjöbergs liv og Karsten March synger
Sjöbergs sange

7/6

Sommerafslutning

Vinterferie

22/2

22/ 3

12/4

Den danske reformation i kalkmalerier
ved Historiker Torben Svendrup

Mindre ændringer i programmet kan forekomme.

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 2017

