
Februar / marts 2014: 
Teaterforestilling 
Teaterturen er endnu ikke planlagt, men vi forventer, at der som 
sædvanlig bliver en fælles tur til en teaterforestilling i en af de 
lokale teatre i en af de nærliggende byer, Invitation udsendes 
særskilt til foreningens medlemmer i efteråret 2013.  
 
Torsdag d. 13. marts 2014, kl. 19.30: 
”De hedenske vikinger” v/Kaare Johannessen 

En fortælling om vores forfædre - de hedenske vikingers forhold til 
etik og moral. Men også en fortælling om, hvordan vikingerne har 
lagt grundlaget for kulturen i Danmark, Norden, England, 
Normandiet, ja, i store dele af Europa via Normanner riget, og de 
har sågar medvirket i korstogene som datidens store korsriddere.  
En spændende beretning af historikeren, der er kendt fra TV2 Øst. 
 
Søndag d. 1. juni 2014: 
Sommerudflugt. Vi drager i busser ud i det blå til nye 
spændende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt 
program udsendes til foreningens medlemmer i maj. 

  

Sonja Lund formand 
- tlf. 72 48 12 76 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/14 - Tema:  
   ”Etik og moral – en del af livet” 

 

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. 12. september 2013, kl. 19.30: 
"Jorden rundt på cykel” ved Nicolai Bangsgaard 
Nicolai Bangsgaard er uddannet antropolog og har sammenlagt 
rejst i 7 år gennem 70 lande. 2006 – 2010 cyklede han jorden rundt. 
Med sin cykel, sit lille telt og sin oppakning blev han inviteret ind i 
mange forskellige hjem og besøgte kulture, som han fortæller om i 
sin bog ”Solo”. Som passioneret fotograf har han formået at 
beskrive en jordomrejse, som er de færreste forundt. Kom og hør 
hans medrivende fortælling. 
 
Søndag d. 29. september 2013: 
Kulturtur  
Bustur til Selsø Slot ved Skibby, hvor der er rundvisning i og 
omkring de spændende bygninger. Herudover skal vi besøge 
Svanholm Gods – et økologisk landbrugskollektiv med masser af 
spændende projekter. Der bor ca. 120 voksne og børn på godset. 
Også på Svanholm bliver der rundvisning samt mulighed for 
eftermiddagskaffe. Afgang fra Sorø Torv kl. 12.00. Deltagerpris: 
kr. 350,00 alt inkl. Tilmelding til Hanne senest den 22. september. 
(Vi fylder en bus, så det er efter først-til-mølle-princippet). 
 
Torsdag d. 10. oktober 2013, kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget ”Klovn 
i Sibirien” ved Lise Egeberg 
Lise Egeberg - alias klovnen Gullas Bouffon - viser billeder og 
fortæller underholdende om sin enestående rejse til Sibirien og om 
det at gøre en forskel som hospitalsklovn i Danmark. 
 
Torsdag d. 14. november 2013, kl. 19.30: 
”Etik og moral – set fra den politiske optik”  
29 år i Folketinget for det Konservative Folkeparti. Har været 
miljøminister, udenrigsminister og kultur- og kirkeminister.  
Kom og hør Per Stig Møllers foredrag om sit mangeårige virke som 
politiker og om, hvad der efter hans opfattelse ligger bag 
begreberne etik og moral, når man ser det fra den politiske optik.  

 
Torsdag den 5. december 2013, kl. 19.30: 
Julemøde og foredraget ”Menneske – livssyn og juleglæde” ved 
biskop over Fyns stift Tine Lindhardt 
Hvad er det for et livssyn, der former os som mennesker, og hvad 
indebærer det i forhold til f.eks. næstekærligheden, vores forhold til 
døden – og ikke mindst julen, som i dag er mere kommercialiseret 
end nogensinde? Hvad er julens glæde for en størrelse anno 2013? 
Et julemøde med masser af hygge, julestemning, bagværk og gran 
og ikke mindst de smukke julesange og salmer.  
 
Torsdag d. 9. januar 2014, kl. 19.30: 
”Hvor der er vilje, er der også en vej!” 
Niels Ole Frederiksen fortæller om udbryderkongens tunnelflugt i 
julen 1949: Natten mellem den 22. og 23. december i 1949 undveg 
udbryderkongen og pengeskabstyven Carl August Lorentzen 
Horsens Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Det var en 
sensation, som gav genlyd over hele Danmark. Jeg var godt tre år i 
1949, og jeg er vokset op med historien om Carl August Lorentzen. 
I 2006 skrev og udgav jeg en bog om Carl August Lorentzens 
fantastiske historie. Bogen og foredraget hedder: ”Er der vilje, er 
der vej.” 
 
Torsdag d. 13. februar 2014, kl. 19.30: 
”2 kopper kaffe og 1 staveplade” ved Anne Meiniche 
En personlig beretning fra en svært tilskadekommen og en 
ægtefælle, to af de tusinder, der hvert år berøres af ulykker på de 
danske veje. Om oplevelser og følelser i øjeblikkene umiddelbart 
efter sammenstødet, om skadestuen, om et langvarigt 
hospitalsophold og om tiden efter behandlingerne. Og om det at 
komme ud i den anden ende som et velfungerende menneske. 
 


