Torsdag den 21. februar, kl. 19.30.
”På sangens vinger – i livets rutsjebane”. Oplev en medrivende og
morsom aften, hvor Kirsten Vaupel med dejlig selvironi tegner et
usminket billede af sig selv og den barske verden, hun har færdedes i
de seneste 35 år. Hvordan sangen har flettet sig ud og ind af hendes liv
siden hun startede som 9 årig i DRs pigekor. Hvordan hun mødte ”de
to andre” Lise-Lotte Norup og Kirsten Siggaard, og Swing Sisters blev
skabt.
Hvordan en tilfældighed bevirkede, at hun kom til at coache nogle af
Danmarks store erhvervschefer og undervise på diverse kurser i
”Stemmen som vores vigtigste kommunikationsinstrument”.

Torsdag den 27. marts, kl. 18.30.
”Unge og alkohol”. Skuespilleren Allan Olsen ved hvad han taler om,
når vi på fællesmødet med skolens elever møder ham. Allan Olsen
slog igennem med et brag i filmen ”Mig og Charly”, men rampelyset
kom også til at vende op og ned på et i forvejen hektisk liv. Både
mentalt, fysisk og ikke mindst alkoholisk strammede Allan Olsen sin
livsbue så kraftigt, at buestrengen sprang i 1993, hvor han måtte
konstatere at han havde nået bunden. Allan Olsen måtte erkende, at
han havde mistet kontrollen over sit eget liv. Foredraget af Allan Olsen
er derfor en meget hudløs oplevelse og Allan Olsen formår at gøre det
på en sober og ærlig måde, som kun er de færreste foredragsholdere
forundt.
Som afslutning vil der være et indslag fra ungdomsskolens elever.

Søndag den 25. maj til den 30 maj.
”Højskoleophold på Snoghøj.” Denne smukke skole med egen strand
ved Lillebælt byder os velkommen til et spændende program. Foredrag
og udflugter er i en skøn forening – programmet kan ses ved møderne.
Den fordelagtige pris giver sikkert mange tilmeldinger: Kr.2.700 inkl.
transport til og fra skolen. Tilmelding til Birthe K.

Søndag den 8. juni.
”Sommerudflugt”. Højskoleforeningens medlemmer får først i maj
tilsendt en invitation til udflugten.

Mødeaftenerne afholdes på Sorø ungdomsskole,
Topshøjvej 50, Sorø.
Medlemskort kan købes ved møderne og koster 85,00 kr.
for hele sæsonen. Deltagelse i et enkelt aftenarrangement
uden medlems-kort koster 40,00 kr.
Ved møderne bliver der serveret kaffe/te og kage til 20,00 kr.
Med venlig hilsen
Erna Kristoffersen, formand, tlf.: 57 83 08 19: erna@stofanet.dk
Birthe Knudsen, koordinator, tlf.: 57 83 03 72 (ml. 8.00 og 9.30)
Sonja Lund, sekretær, tlf.: 57 83 07 19
Henning Thomsen, næstformand, tlf.: 57 83 15 29
Poul Hansen, kasserer, tlf.: 57 82 17 03

Torsdag den 20. september, kl. 19.30.

”3. kone og muslim i Senegal”. Danske Mariaama Guldagger er
uddannet sygeplejerske, og har arbejdet i faget og været
plejehjemsleder i mange år. Hun var med til at starte kollektivet
Svanholm i sin tid og er en rigtig ildsjæl.
I 1998 giftede hun sig med Demba Mansaré og flyttede til Senegal og
hilste på sine 2 medhustruer og deres 14 børn, og konverterede til
Islam. Er bosat i en primitiv landsby og arbejder humanitært. Hvorfor
ændrer en selvstændig, veluddannet dansk kvinde sit liv så radikalt?

Lørdag den 29. september, kl. 12.30.
Kulturtur til Køge Miniby hvor vi skal se hele gader af de gamle
smukke huse med kirken knejsende over byen. Guider fortæller os om
tilblivelsen af husene.
Derefter besøger vi Landbomuseet Lundekrog, hvor der serveres
kaffe. Vi bliver hensat til gamle dage ved at gå rundt (under kyndig
vejledning) og får vist deres helt unikke samling.
Bus fra Sorø torv kl. 12.30, retur ca. kl. 18.30.
Pris kr. 175,00. Bindende tilmelding til Birthe K. senest den 21. sept.

Torsdag den 25. oktober, kl. 19.30.
”Min jyske barndom”. Det er organist Knud Vad, der delagtiggør os i
sine erindringer. Knud Vad siger: ”Det er ikke fordi jeg vil
sammen-ligne mig med vores store komponist Karl Nielsen, men
fordi der faktisk er et par lighedspunkter i vores opvækst, når man
ser bort fra tidsforskellen på ca. 70 år. Jeg fører en linie frem ved
at fortælle lidt om mine oplevelser fra koncertrejser især til det
daværende Sovjet”.
Aftenen indledes med ordinær generalforsamling.

Torsdag den 22. november, kl. 19.30.
”Hvem er gak–gak?”. Journalist Nick Horup er manden bag de
prisbelønnede TV-udsendelser med Morten og Peter. Han har fulgt de
to mongoldrenge gennem mere end 15 år, delt deres glæder, kriser og
sorger. De mange møder med drengene har påvirket Nick Horup

meget og naturligvis givet et stort kendskab til – og forståelse for
– hvordan livet former sig, når man er udviklingshæmmet.
Nick Horup vil, med afsæt i udsendelserne, lægge op til debat om
det at være anderledes. Han vil fortælle, vise masser af klip og
beskrive, hvad der skete, når kameraerne var slukket.

Torsdag den 13. december, kl. 19.30.
”Folkekirke i tiden”. Biskop Erik Norman Svendsen fra
Københavns stift er gæst ved vores julemøde. Der er grøde i den
folkekirkelige debat i disse år. Både i medierne og blandt kirkens
egne medlemmer diskuteres folkekirkens tro og forkyndelse, dens
struktur og dens forhold til stat og andre trossamfund – ikke
mindst islam. Vil vi have en folkekirke om 25 år og hvilken slags
folkekirke, vil vi have? Bliver stat og kirke skilt, og vil Danmark
stadig være overvejende et kristent land?
Svarene herpå hænger måske sammen med den måde folkekirken
er kirke i tiden på!

Torsdag den 24. januar, kl. 19.30.
”Politik og medie – hvad med mediernes etik? Chefredaktør
Lisbeth Knudsen giver sin vinkel på kampen om samfundets
dagsorden: Medierne, politikerne, eksperterne, organisationerne
kæmper om at sætte dagsordenen i den offentlige debat. Hvem
vinder kampen? Hvad er det for redskaber, der tages i brug?
Hvem manipulerer med hvem? Efter et oplæg ved sommerhøjskolen i Sorø blev Lisbeth Knudsen af flere i medierne
betegnet som fabelagtig og inspirerende.

Lørdag den 16. februar, kl. 16.00.
”Hamlet!” Vi har fået et nyt skuespilhus i København! Som de
allerførste skal vi tage dette nye hus i besiddelse og overvære
Christoffer Bro som Hamlet på denne præmiere aften. Spisning på
Sømandsbossens kro, Den Danske Kro. Bus fra Sorø torv kl.16.00
Mad, kørsel og billet: kr. 450,00 kr.(drikkevarer for egen regning)
Bindende tilmelding til Birthe K. senest den 13. december.

