
Torsdag den 6. februar 2020, kl. 19.30: 

”ÅRGANG 0” v/sognepræst Theresia Treschow-Kühl. 
Rachels mor Theresia fortæller om serien, om at medvirke i serien, og 
hvorfor serien er så unik. Årgang 0 er Danmarks mest sete dokumen-
tarserie, der har fulgt en række børn igennem de første år af det nye 
årtusind. Theresia Treschow-Kühl beretter om baggrunden for serien, 
og hvordan det er at være kendt og dog leve sit helt almindelige liv. 
Serien, der betegnes som ”dokumentarfilmens Matador”, fortæller en 
helt enestående Danmarkshistorie igennem helt almindelige menne-
skers liv. 

Søndag d. 23. februar 2020, kl. 13.00: 

Teatertur til Folketeatret. ” SÅ LÆNGE MIT        SLÅR”.  
Tag med på festlig teatertur med højskoleforeningen. Vi kører i bus fra 
parkeringspladsen bag Sorø Hallen kl. 13.00 – til Folketeatret i København, 
hvor vi skal se Giro 413-musicalen ”Så længe mit hjerte slår” – en storla-
den og humoristisk kærlighedshistorie, som i 2018 blev nomineret som 
bedste musikforestilling. I forbindelse med turen vil der blive serveret 
mousserende vin og lækre kanapéer. Pris: kr. 550,00 alt inkl. Tilmelding 
efter ”først-til-mølle-princippet”. 

Torsdag d. 12. marts 2020, kl. 19.30: 

”ANTARKTIS – VERDENS DYBFRYSER OG PINGVINERNES 
RIGE” v/Cecilia Vanman. 
I foredraget tager eventyreren og havpattedyrbiologen Cecilia publikum 
med på en fascinerende sejlads til det Antarktis, hvor vi sejler mellem gi-
gantiske isbjerge, besøger levende vulkaner og forladte hvalfangerstatio-
ner, hvor sæler er flyttet ind i tomme huse, og pingviner vandrer rundt i 
gaderne. Vi kommer helt tæt på enorme pukkelhvaler, spækhuggere og 
sø-leoparder samt en koloni med flere hundrede tusinder kongepingvi-
ner! Kom med til et spændende foredrag med den første danske kvinde, 
der er blevet Fellow af The Explorers Club.  
 
Søndag d. 7. juni 2020: 

SOMMERUDFLUGT. Vi drager i bus ud i det blå til nye spæn-

dende oplevelser. Lækker mad under vejs. Særskilt program udsendes 
til foreningens medlemmer i april. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM – 2019/20  

- Gennem erfaringer, oplevelser, undersøgelser, rejser 
og tænkning.  
Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, 
4180 Sorø. 
 

BLIV MEDLEM AF HØJSKOLEFORENINGEN 
Højskoleforeningens arrangementer er kun for medlemmer. Medlem-
skab kan købes ved indgangen til 100 kr. for hele sæsonen + 50 kr. pr. 
foredragsaften inkl. kaffe/kage—eller 400 kr. inkl. kaffe/kage for alle 
sæsonens 7 foredragsaftener. 
Medlemskortet skal medbringes hver gang.  
 

Læs mere om foreningen og arrangementerne på: 
www.soroe-hojskoleforening.dk 

 
 
 
 

KONTAKT: 
Formand for Sorø og omegns højskoleforening:   
Sonja Lund, tlf. 22 32 50 17, sonja.lund@mail.dk 

Tilmelding til kulturtur, teatertur og sommerudflugt til koordinator: 

Hanne Olsen, tlf. 51 74 99 63, ho@dlgmail.dk 

 

http://www.soroe-hojskoleforening.dk/
mailto:sonja.lund@mail.dk
mailto:ho@digmail.dk


Torsdag, den 19. september 2019, kl. 19.30: 

BAG OM SYGEPLEJERSKESAGEN  
v/ journalist og forfatter Kristian Corfixen  
Kristian Corfixen er den journalist i landet, der ved mest om sygeplejer-
skesagen, den spektakulære drabssag fra Nykøbing Falster Sygehus, hvor 
en sygeplejerske i 2017 blev erklæret skyldig i bevidst at forsøge at dræbe 
patienter på sine vagter. I dette foredrag giver Kristian Corfixen et unikt 
indblik i sagen, dens hovedpersoner, gerningsmandens påståede motiv, 
politiets efterforskning og jagt på beviser. Kristian Corfixen har skrevet 
den dokumentariske bog ”Sygeplejersken” og har i den forbindelse haft 
adgang til flere tusind siders efterforskningsmateriale og interviewet 
mere end 50 personer om sagen – blandt andre politiets kronvidne og den 
dømte sygeplejerske Christina Aistrup Hansen. 
 

Søndag den 29. september 2019: 

KULTURTUR 
Kultur- og løvfaldstur til den historiske vandmølle i Elverdamsdalen -
Tadre mølle, hvor der arrangeres rundvisning og serveres eftermiddags-
kaffe med lagkage og boller. Herefter besøg på Ringsted Radiomuseum, 
med bl.a. en særudstilling om TV-design i årene 1950-2000. Der bliver 
fortælling om udstillingerne på museet, og også her er kaffekanderne 
fyldte. Afgang Sorø Hallen kl. 11.30. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. 
Pris pr. deltager kr. 350,00. Der er bindende tilmelding til Hanne Olsen - 
efter først til mølle-princippet, hvor vi fylder en bus.  
 
Torsdag d. 10. oktober 2019, kl. 19.30: 

Ordinær generalforsamling og efterfølgende foredraget  
”VERDEN UNDER TRUMP” v/journalist David Trads.  
Under Donald Trump er det Vesten, som har givet os enestående fred, 
velstand og succes siden 2.Verdenskrig, ved at falde fra hinanden. Præsi-
denten melder USA ud af det meste og sår tvivl om resten – for under 
Trump er det altid og hele tiden ”America First!” 
Hvad pokker sker der? Hvorfor handler Trump, som han gør? Og, måske 
allervigtigst: Hvad kan Europa og Danmark gøre for at hindre, at det hele 
falder sammen? Kom og hør et spændende foredrag om en af verdens 
mest magtfulde mænd. 
 

Torsdag d. 7. november 2019, kl. 19.30: 

”OLSEN-BANDEN” v/journalist og forfatter Per Kuskner. 
Foredraget om Olsen-Banden tager udgangspunkt i Per Kuskners bog 
“Min tid i gule sokker” (2013), som er udarbejdet i samarbejde med trio-
medlemmet Morten Grunwald. Her har Morten Grunwald fortalt åbent 
om de mange oplevelser, han havde som Benny igennem de 14 film. 
Få et indblik i, hvem de tre Olsen-Banden-medlemmer var som menne-
sker, når de ikke optrådte som de tre forvirrede og skøre personer, som 
alle danskerne holdt så meget af. Kom og hør et spændende foredrag - 
krydret med et hav af billeder både foran og bagved kameraet. 

 
Torsdag den 12. december 2019, kl. 19.30: 

Julemøde – og foredraget ”DIGITAL DANNELSE”  
v/ sognepræst Sarah Auken. 
En kendt børnesang siger om Gud, at "han har den hele vide verden i sin 
hånd". I dag kunne det se ud til, at vi allesammen har fået det. Hvad gør 
det ved os som mennesker og kristne, at vi med smartphones og iPads går 
rundt med ”verden i hånden”?  
Det digitales indtog er ikke kun en jubelhistorie og ikke kun en forfaldshi-
storie, men det er en fortælling om, hvordan vores verden og vi selv 
grundlæggende forandres - på godt og ondt - når en stor verden pludselig 
kan nås og kan nå os gennem et lille stykke elektronik, vi kan bære med 
os overalt. 
Ud over foredrag er aftenen fyldt med julehygge, gran, æbleskiver og 
hjemmebag – og Luciaoptog med omkring 70 deltagende efterskoleele-
ver. 

 
Torsdag d. 9. januar 2020, kl. 19.30: 

”MIN CAMINO – EN VANDRING PÅ 900 KM. I SPANIEN” 
v/Svend-Erik Nielsen  
Svend Erik Nielsen havde i flere år drømt om at tage på vandreferie på 
Caminoen. I 2018 gennemførte han turen, som startede i Saint Jean Pied 
de Port i Frankrig, gik over Pyrenæerne og videre ad den klassiske pil-
grimsrute til Santiago. Derfra videre til Finisterre ved Atlanterhavets 
kyst. Turen var på ca. 40 vandredage. Kom og hør et spændende fore-
drag om en fantastisk tur i et af de allersmukkeste områder af Nordspa-
nien - i tale, lyd og billeder. 


