Torsdag d. 12. februar 2015, kl. 19.30:
”MÅ LIVET GØRE ONDT? - om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet, når det gør ondt” v/Iben
Krogsdal og Morten Skovsted
Den ene: Vi kan lindre mange smerter, vi kan medicinere os ud af
depressionen, og vi har på alle måder chancen for at skabe os et
godt, lykkeligt liv - her og nu. Hvorfor ikke bare vælge det gode?
Hvem gider dyrke smerte, lidelse og afsavn?
Den anden: Vi skal ikke bedøve os gennem livet i forsøget på at gå
uden om den smerte og kamp, der er en nødvendig og lærerig del af
livet. For det er alt sammen udtryk for, at livet er større end mig og
mit velbefindende.
Torsdag d. 12. marts 2015, kl. 19.30:
” ROD – EN FIGHTERS FORTÆLLING!” v/ Janus Nabil
Bakrawi
Skuespiller Janus Nabil Bakrawi, der bl.a. er kendt som vært på
dokumentarserien ”De bortførte børn”, fortæller skræmmende ærligt sin egen personlige historie: Om at blive bortført som barn fra
Danmark til Jordan, om ungdommens rodløse og selvdestruktive år
i det københavnske småkriminelle gademiljø og om den stærke
drivkraft efter at blive til noget og at skabe sig et godt liv - med
følelsen af at høre hjemme.
Søndag d. 7. juni 2015:

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. 57 83 07 19, sonja.lund@mail.dk
Hanne Olsen koordinator, tlf. 57 83 29 28, 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 Hansen, tlf. 60 49 71 54 henlai@mail.dk

2014/15 - Tema:
Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, 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. 11. september 2014, kl. 19.30:
"MAN JAGER ET BÆST OG FANGER ET MENNESKE"
v/Bent Isager-Nielsen
Bent Isager-Nielsen er forhenværende chef for drabsefterforskningen ved rejseholdet, hvor han i over 20 år beskæftigede sig med
opklaringen af Danmarks mest alvorlige forbrydelser.
I dag er han politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi. Trods Bent Isager-Nielsen førstehånds bekendtskab med samfundets og den menneskelige skyggeside har
han formået at opretholde en ukuelig tillid til retssamfundet og
menneskeheden. Kom og hør et spændende foredrag om opklaringer og de skæbner, der gemmer sig bag ”forbrydelsen”.
Søndag d. 28. september 2014, kl. 11.30 – 17.00:
KULTURTUR
Bustur til Dragsholm slot, hvor vi får en rundvisning og hører om
slottets historie og spøgerierne, som stadig foregår. Derefter går
turen til Zen Garden i Vedde, en have på 24.000 m2, som er fyldt
med de mest utrolige planter og et bjerglandskab med mere end
6.000 tons granitsten. Haven rummer også et af Europas største
karpe-anlæg. Her serveres eftermiddagskaffe og fortælling om haven og dens historie. Afgang fra Sorø Torv kl. 11.30. Deltagerpris:
kr. 275,00 alt inkl. Tilmelding til Hanne senest den 15. september.
(Vi fylder en bus, så det er efter først-til-mølle-princippet).
Torsdag d. 9. oktober 2014, k,l. 19.30:
Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget
”FELTPRÆST I AFGHANISTAN” v/sognepræst på Thurø
Thomas Østergaard Aallmann
Han skabte forargelse, da han på en videooptagelse gjorde ”Vtegn”, da han sendte soldater ud på en mission i Afghanistan. Feltpræsten, som har mødt kristne, ateister og soldater med andre trosretninger, fortæller, hvad der sker, når soldaterne udsættes for farer
og måske endda døden, og hvad en feltpræsts rolle går ud på?
Kom og hør et medrivende foredrag, som gør én klogere på det,
som foregår hos og blandt de udsendte soldater.

Torsdag d. 13. november 2014, kl. 19.30:
"BØRNEHJEMSDRENG 1951 – 1961" v/ Steff Ejlertsen
Der er så mange beretninger om, hvor dårligt børnehjemsbørn er
blevet behandlet gennem tiderne. Denne historie handler om kærlighed, sorger og glæder fra 10 års ophold på børnehjemmet, Kildebjerget mellem Vejle og Juelsminde. Og historien ender godt,
lige præcis så godt som et hvert barn synes, historier skal ende.
Et spændende foredrag – og samtidig en gribende fortælling om dét
at have levet et godt liv som børnehjemsbarn.

Torsdag den 11. december 2014, kl. 19.30:
Julemøde og foredraget ”LIVSSYN OG JULEGLÆDE”
v/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 2014?
Et julemøde med masser af hygge, julestemning, bagværk og gran
og ikke mindst de smukke julesange og salmer.

Torsdag d. 8. januar 2015, kl. 19.30:
”HØJSKOLELIV, FORENINGSLIV, FRIVILLIGLIV”
v/Bertel Haarder
Mangeårige politiker og nuværende medlem af Folketingets Præsidium, Folketingets næstformand Bertel Haarder holder et spændende foredrag om sit liv som politiker, højskolemand og meget, meget
mere. Foredraget tager afsæt i Bertel Haarders erindringsbog fra
2012.
Bertel Haarder er ikke ukendt med Sorø, hvor han er kommet en
del i sin tid som undervisningsminister.
Kom og hør et spændende foredrag om en politikers spændende og
mangfoldige liv - i og udenfor pressens søgelys.

