Torsdag d. 10. februar 2022, kl. 19.30:

”OCEANS OF HOPE, JORDEN RUNDT - TILBAGE TIL LIVET ”
v/læge Mikkel Anthonisen
I foredraget fortæller Mikkel Anthonisen om en verdensomsejling med mennesker ramt at sygdommen sklerose. Foredraget indeholder historier om
både stormvejr og dykning ved koralrev i Stillehavet, - og om almindelige
mennesker med en alvorlig og invaliderende sygdom, som har modet til at
tage kampen op og insistere på at udleve deres drømme.
Kom og hør et spændende foredrag om de nødvendige rejser, vi som mennesker indimellem må begive os ud på – af kærlighed til livet.

Torsdag d. 3. marts 2022, kl. 19.30:

”SOM SUNKET I JORDEN” v/TV-vært og tidligere politiassistent Kristian Bech
I foredraget fortæller Kristian Bech om tilblivelsen af udsendelsen ”Som sunket i jorden”. Han viser klip fra programmerne og fortæller om arbejdsmetoderne, udfordringerne og risikoen, der kan være ved at rejse verden rundt
i jagten på svar. Samtidig fortæller Kristian Bech om de følelsesmæssige opog nedture, der kan være, når man begiver sig ud på uvis grund, både for de
medvirkende og ham selv.
Kom til et spændende foredrag, som både er underholdende, men også alvorligt og gribende – om menneskers savn og skæbner.

Søndag d. 3. april 2022, kl. 13.00:

Teatertur til Folketeatret og forestillingen ”Oh Happy
Day”
Vi kører fra Sorø i bus kl. 13.00. Efter forestillingen, som begynder kl. 15.00,
finder vi et godt sted, hvor vi kan parkere bussen, og hvor vi serverer tapas
og mousserende vin. Alt i alt en festlig tur med hyggeligt samvær og gode
oplevelser. Pris pr. deltager: kr. 550 alt inkl.
Forventet hjemkomst til Sorø kl. ca. 20.30. Tilmelding efter ”først-til-mølleprincippet” til Hanne Olsen – vi har købt 50 billetter.

Søndag d. 29. maj 2022:

Sommerudflugt. Program udsendes til medlemmerne.

PROGRAM – 2021/22
Lys, liv og lyst er noget, vi med glæde hører om og vender os mod, men
mørket er kontrasten - og nødvendigt – for at vi kan se lyset!
Med Coronaen så vi behovet for at kunne ”se lyset”. For hele tiden blev
der spændt ben pga. nye smitteudbrud og mutationer, som gjorde det
svært for os alle at bevare tålmodigheden!
Mødeaftenerne afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50,
4180 Sorø.

BLIV MEDLEM AF HØJSKOLEFORENINGEN
Højskoleforeningens arrangementer er kun for medlemmer. Medlemskab
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

Torsdag d. 16. september 2021, kl. 19.30:

Torsdag d. 4. november 2021, kl. 19.30:

”OSSE LI’ PÅ EN STUDS” v/ Per Pallesen

”ANTARKTIS – VERDENS DYBFRYSER OG PINGVINERNES
RIGE” v/Cecilia Vanman

Han er landskendt som den opblæste tjener Boldt fra Matador eller som
Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller og udødelige udtryk som
"osse li' på en studs" og "what do you have in your tæjsk today".
Foredraget byder på masser af spændende fortællinger fra et eventyrligt
sceneliv og anekdoter om elskede (og ikke elskede) skuespillerkolleger. Der
har været flest lyse stunder i Per Pallesens liv, men også de svære perioder
fortæller han åbent om i sit foredrag.

Søndag d. 26. september 2021, kl. 12.00:

Kulturtur
Vi kører til Holmegaards Værk, hvor vi bl.a. skal se den spændende udstilling
”Jim Lyngvild – SOLO”, med 14 store, monumentale og moderne samtidsportrætter om tro i den imponerende Holmegaard-sal. Der arrangeres rundvisning.
Herefter kører vi til Udby Kro, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Efter kaffen
køres vi til Grundtvigs mindestuer i Udby. Her vil der ligeledes blive rundvisning, ligesom der vil være mulighed for at besøge Udby Kirke, da rundvisningen foregår i 2 hold.
Bussen samler os op ved Sorø Hallen, Ringstedvej, Sorø, kl. 12.00.
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. Pris pr. deltager: kr. 450,00 alt inkl.
Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet” til Hanne Olsen – vi fylder en
bus.

Torsdag d. 7. oktober 2021, kl. 19.30:

”MIT OPGØR MED JEHOVAS VIDNER” v/tidl. missionær og
ældste i Jehovas vidner Poul Dal
Poul Dal, fortæller i sit foredrag om, hvordan han efter godt 30 år i trossamfundet blev udstødt for frafald, da han var begyndt at tvivle på Jehovas vidners organisation og lære - og ikke ville tilbagekalde denne opfattelse.
Kom og hør et spændende foredrag om et liv med Jehovas Vidner - en trosretning, der for de fleste af os er omgærdet af mystik.
Aftenen indledes med Sorø og omegns højskoleforenings ordinære generalforsamling.

Eventyrer og havpattedyrbiolog Cecilia Vanman tager publikum med på en
fascinerende sejlads til Antarktis. Vi sejler rundt mellem gigantiske isbjerge,
besøger levende vulkaner og forladte hvalfangerstationer, 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 kongepingviner!
Kom til et spændende foredrag med den første danske kvinde, der er blevet
Fellow af The Explorers Club.

Torsdag d. 9. december 2021, kl. 19.30:

Julemøde – og foredraget ”FRA JÆGERKORPS TIL PRÆDIKESTOL” – en skæbnehistorie” v/tidl. major i Forsvarets
Efterretningstjeneste og sognepræst Stephen Egede
Glahn
Med Stephen Egede Glahns særegne baggrund melder spørgsmålet sig: Kan
der være sammenhæng i et sådant liv? I bekræftende fald: Hvor er den røde
tråd? Få svarene fra ham selv i en interessant, livsbekræftende og spændende beretning om et liv, som er eksempel på, at virkeligheden ofte overgår fantasien.
Ud over foredrag byder aftenen på masser af julehygge, gran, æbleskiver og
hjemmebag - og Luciaoptog med ca. 70 deltagende efterskoleelever. En meget stemningsfuld foredragsaften.

Torsdag d. 6. januar 2022, kl. 19.30:

”Morten fra Badehotellet” v/skuespiller Morten Hemmingsen.
Musikalsk foredrag om arbejdet med Badehotellet. 9. sæson i den populære serie er i støbeskeen og vises på TV i 2022.
Serien om det lille jyske badehotel kan virkelig samle danskerne. Her mødes land og by, traditioner og nye trends, humor og dyb alvor i 1930'ernes
og 40'ernes Danmark.
I foredrag indgår fortællinger og anekdoter fra optagelserne og arbejdet
med karakteren Morten, som går fra husmandssøn over skibsreder til aktiv
frihedskæmper.

