Samværsklubben er et mødested, hvor hygge,
samtale og foredrag er i centrum.

Samværsklubben
- et mødested for de modne

Vi mødes om onsdagen kl. 10.00 -12.00 i
sognegården og starter formiddagen med en
sang inden vi siger velkommen til dagens
foredragsholder. Undervejs holder vi en pause
hvor der er tid til snak, kaffe og kage.
Vi tilstræber at sammensætte et alsidigt og
interessant program med emner, som spænder vidt, så der er noget for enhver smag.
Programmet sammensættes af en planlægningsgruppe, som altid er åben for ideer og
forslag til nye foredrag og udflugter.

Samværsklubben er for alle.
Pris 20 kr. pr. gang.
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Onsdage kl. 10.00-12.00
Efterår 2021

Samværsklubben efterår 2021
8. september

22. september Husmor i en rationerings tid
Historiker og forfatter Dorthe Chakravarty skildrer
hverdagen under besættelsen. Om mad, hus og
have i et Danmark, hvor der skulle mad på bordet
hver dag trods rationering og knaphed.

29. september Missionsorganisationen Open Doors
I 60 år har organisationen hjulpet forfulgte kristne
i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter.

13. oktober

Bogforum: ”Men så døde mormor”
Louise Winther fortæller om sin autofiktive debut roman ”Men så døde mormor”, om livet i
70´erne på godt og ondt bl.a. med mobning i
skoleårene og de konsekvenser, det har haft.

3. november

Børneflygtninge på Kastrup Fortet
Ole Brage viser gamle filmoptagelser fra en af
de flygtningelejre for uledsagede børn, som blev
etableret ved krigens afslutning i Danmark.

10. november

Leonora Christina - heks eller heltinde ?
Sognepræst Anders Tangaa Jensen prøver at
svare på det spørgsmål, som der nok ikke findes
noget entydigt svar på. For Leonora Christina
rummer både det gode og det onde.

17. november

Med cello på bagagebæreren
Cellist Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og cyklende cellist
med turneer i Europa og Danmark. Hun fortæller om sine oplevelser på de mange spændende
koncertrejser.

Livets faser og overgange
Pensioneret præst, Eva Borbye Pedersen fortæller
om de store omvæltninger i livet både ud fra personlige erfaringer og mere generelt.

15. september Augustoprøret i 1943
Journalist og forfatter Simon Ankjærgaard giver et
indblik i urolighederne under besættelsen i 1943,
som han har skrevet en bog om.

6. oktober

27. oktober

Vild med Wagner
Operasanger Randi Gislason fortæller om, hvordan
hun blev operasanger og synger arier af Wagner.
Undervejs synger hun også flere danske romancer
akkompagneret af organist Knud Rasmussen.

Agatha Christie, Miss Marple og Poirot.
Lektor Liselotte Frederiksen giver os et indblik i
Agatha Christies forfatterskab og hendes to
verdensberømte detektiver.

24. november Den engelske komponist John Dowland
Lau Frederiksen synger og taler om renæssance
komponisten John Dowland og Dávur Birgisson
spiller solostykker på lut.
1. december

Juleafslutning med æbleskiver og musik.

Vi ses igen 12. januar 2022.
20. oktober
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