
Februar / marts 2013: 
Teaterforestilling 

Der vil blive udsendt en særskilt invitation til teatertur til høj-
skoleforeningens medlemmer. 

Det kan være til en af de dejlige teaterforestillinger i et af de 
lokale teatre i en af de nærliggende byer, f.eks. Slagelse eller 
Holbæk, eller en fælles bustur til et af teatrene i København.  
 

Torsdag d. 14. marts 2013, kl. 19.30: 
"Samspil og relationer - set fra fotografens optik!" 
Mads Nissen, pressefotograf og vinder af årets pressefoto 2012, 
blandt andet kendt for portrættet af den norske statsminister Jens 
Stoltenberg kort tid efter terrorangrebet på Utøya. Mads Nissen 
fortæller og viser fotos fra sine mange oplevelser i Amazonas, 
hvor han mødte gadedrengen, luderen, indianerne og mange, 
mange flere – dét er der kommet en bog ud af, som udkommer i 
marts måned.   
 

Søndag d. 2. juni 2013: 
Sommerudflugt. Vi drager i busser ud i det blå til nye spæn-
dende oplevelser. Lækker mad under vejs.  
Særskilt program udsendes til foreningens medlemmer i maj.   
 

Sonja Lund formand 
- tlf. 57 83 07 19 sonja.lund@mail.dk 

-  

Hanne Olsen koordinator 
- tlf. 57 83 29 28 (helst ml. 17 og 18) ho@dlgmail.dk 

-  

Lene D. Jensen næstformand og sekretær 
- tlf. 22 73 84 99 ldje@soroe.dk 

-  

Poul Hansen kasserer 
- tlf. 57 82 17 03 bipo@hansen.mail.dk 

-  

Henning Thomsen 

- tlf. 57 83 15 29 he-thomsen@stofanet.dk 
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Tema: ”Samspil og relationer” 
 

Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastik-
efterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø. 

 
Medlemskort købes ved møderne og koster kr. 100,00 for sæsonen. 
 

Indgang til foredragsaftener: kr. 40,00 inkl. Kaffe og kage. 
 

Deltagelse i et enkelt aftenarrangement uden medlemskab  
koster 50,00 kr. + ovenstående indgangsgebyr 

 
 
 

Læs mere om foreningen og arrangementerne på: 

 www.soroe-hojskoleforening.dk 



 
Torsdag d. 13. september 2012, kl. 19.30: 
Samspil og relationer – gennem et fantastisk liv!! 
En af Danmarks mest populære tv-værter Michael Meyerheim 
giver os et indblik i sit arbejdsliv og lange karriere indenfor 
tv. En karriere der blandt andet har budt på værtsrollen i Go´ 
Morgen Danmark på TV2.  
 
Søndag d. 23. september 2012: 
Roskilde – et overflødighedshorn af kulturoplevelser!!  
Kulturtur til Roskilde, hvor der er arrangeret rundvisning i Ros-
kilde Kloster. Kaffe og kage i caféen i ”Korsbæk Butikken” i 
Algade. Herefter besøg i Roskilde Domkirke, hvor der er mulig-
hed for et besøg i de 4 smukke kapeller med alle kongegravene. 
Indgangen er betalt. 
Afgang med bus fra Sorø Torv kl. 11.30. Forventet hjem-
komst ca. kl. 18.00. Pris alt inkl. 330,00 kr. 
Bindende tilmelding til Hanne Olsen på tlf. eller mail senest den 
16. september. 
 
Torsdag d. 4. oktober 2012, kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag af 
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen. 
Ole B. Pedersen, som i en årrække har været næstkommande-
rende på Kongeskibet, fortæller i sit foredrag bl.a. om Konge-
skibets sommertogt til Grønland, hvor han ledsagede regentpar-
ret som Adjudant. 
  

Torsdag d. 8. november 2012, kl. 19.30: 
”En værdig afslutning på livet!”  
Som bedemand er relationerne og samspillet til de pårørende af 
afgørende betydning!  
Kom og mød Bedemanden fra Kerteminde, som øser ud af sine 
mange oplevelser. ”Ku’ du li’ at møde Thyra Frank, så kan du 

glæde dig til Bedemanden fra Kerteminde!”  
 

 

Torsdag den 13. december 2012, kl. 19.30: 
Julemøde og foredrag af Biskop ved Lolland Falsters stift: Steen 
Skovsgaard 
Biskop Steen Skovsgaard holder foredraget ”Det kristne fællesskab – 
og samspillet med ”de andre”… 
Kom og hør den populære biskop fortælle om sit og kirkens syn på 
mangt og meget.  
Et julemøde med masser af hygge, julestemning, bagværk og gran 
og ikke mindst de smukke julesange og salmer – med besøg af et 
dejligt Lucia kor.  
 
Torsdag d. 10. januar 2013, kl. 19.30: 
”I livets strøm” 
Chili Turéll holder foredrag med afsæt i sin bog af samme navn, som 
blandt andet beskriver oplevelserne i behandlingssystemet i forbindel-
se med tabet af Dan Turéll. 
Det er i mødet med andre mennesker, vi ER, og det er hér, vi bliver til 
den unikke person, vi er. Af og til må vi gå i ”tænkeboks” for at mær-
ke efter og blive bevidst om os selv - og om samspillet og relationen 
til de andre! 
 

Torsdag d. 14. februar 2013, kl. 19.30: 
”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig 
kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede 
intellektuelle ressourcer” 
Tidligere PET-medarbejder – nu 68-årige standup – Hugo Mortensen 
holder foredrag om sit liv – fra skolegang med indlæringsproblemer 
og jævnlige ørefigner, en mislykket militær karriere, hvor ønsket om 
en admiralstitel så skammeligt gik til grunde, kærlighedslivet, hvor 
fænomenet kærestesorg bliver berørt på allersmukkeste vis – og ikke 
mindst et karriereforløb som bl.a. politibetjent og senere PET-
medarbejder. 


