
Torsdag den 18. marts kl. 19.30 
fællesmøde med skolens elever.
24 årige elitegymnast og akrobat Christel Stjernebjerg 
kalder sit foredrag ”Janteloven ingen adgang” I USA har hun 
tryllebundet 4.000 mennesker hver aften i Cirque du Soleil,
Las Vegas. På sin fødselsdag optrådte hun for sangeren  
Michael Jackson, der kom og ønskede Christel tillykke. 
Efter 700 shows og 3 år er hun tilbage i Danmark igen. 
Efter foredraget får vi en lille smagsprøve på hendes akrobatik. 
Christel var med på verdensholdet 2001-02.

Søndag den 6. juni –  Udflugt
Heldagstur - indbydelses sendes til alle medlemmer i maj måned. 

Højskoleophold den 13. til 19. juni.
”Grundtvigs højskole” i Frederiksborg er en værdig ramme om 
ordets mangfoldighed ved denne sæsonens højskoleoplevelse.
Program og tilmelding følger senere. Bestyrelsen har planlagt 
ugen i samarbejde med tidligere forstander på højskolen 
Erling Christiansen og Holbæk Højskoleforening, der vil deltage 
sammen med os.

Til Pc-brugere
Send venligst en mail til min mail adr. ernak@vip.cybercity.dk,
derved får bestyrelsen mulighed for at sende oplysninger og breve 
til dig/jer uden omkostninger. 

           Tema: Ordets mangfoldighed

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 medlemskort koster 40,00 kr.
      Ved møderne bliver der serveret kaffe/te og kage til 25,00 kr.

                                              Med venlig hilsen
Erna Kristoffersen, formand, tlf.: 57 83 08 19: ernak@vip.cybercity.dk
Birthe Knudsen, koordinator, tlf.: 57 83 03 72 (ml. 8.00 og 9.30)
Sonja Lund, sekretær, tlf.: 57 83 07 19 sonja.lund@mail.dk
Henning Thomsen, næstformand, tlf.: 57 83 15 29 he-thomsen@stofanet.dk  
Poul Hansen, kasserer, tlf.: 57 82 17 03 bipo@hansen.mail.dk



Torsdag den 24. september, kl. 19.30
”Min multikulørte familie” Jurist Bente Dalsbæk har 
arbejdet 10 år i Folketinget. Hun er gift med Naser Khader 
og har derved to kulturer og to religioner indenfor dørene. 
Et blandet ægteskab er ligesom blandede bolcher – der er 
noget for enhver smag. Og det kan kun lykkes ved integration 
af begge kulturer og ikke ved assimilation i den enes kultur. 
Bente Dalsbæk taler om at knække kulturkoder og andre nødder 
i en multikulturel familie.

Søndag den 11. oktober kl. 11.45 Kulturtur 
”Besøg i DRs nye mediehus - produktionsafdelingen” 
På rundvisningen besøges studie 5, hvor bl. a. X-faktor er 
produceret og studie 6., hvor fra debatten sendes. Besøg i 
filmstudier og radiodrama-studier og måske TV avisens 
nyhedsstudie. Herefter byder vi på kaffe et sted på Amager.
Afgang fra Sorø torv kl. 11.45 og hjemkomst sidst på eftermiddagen,
Pris 230 kr. Bindende tilmelding til B.K. senest den 06. okt.

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 generalforsamling
”Hvad kan Højskolen gøre for dig – og for vort samfund?” 
Tidl. forstander på Grundtvigs højskole Erling Christiansen 
kommer og giver os svar på det stillede spørgsmål og en 
appetitvækker til det kommende højskoleophold. 
Fællessang er én af  Erling Christiansens styrker, som vi vil 
benytte os af, hvis tiden tillader til det. 

Torsdag den 19. november kl. 19.30
”Hvordan er det at være minister?” fortalt af forsvarsminister 
Søren Gade. Forsvarsministeren gæster højskoleforeningen og 
beretter om sit ansvarsfulde arbejde i forsvarsministeriet – f. eks. 
omkring de danske soldaters arbejde ude i verdenen med alt 
hvad det indebærer. 
Hvordan får han selv familielivet til at hænge sammen med job 
og børn efter tabet af sin egen hustru? 

Torsdag den 10. december kl. 19.30
”Guds verden. Vores ansvar – om kirkernes bidrag til klimadebatten”
Roskilde stifts nye biskop Peter Fischer-Møller ta’r ansvaret alvorlig og 
følger Klimatopmødet tæt. Han stiller  spørgsmålene: Hvor alvorlig er 
den globale opvarmning og hvor stor en indflydelse har vi mennesker på 
den. Og hvorfor i alverden skal kirkerne blande sig i den debat.
Det mener Fischer-Møller der er fire gode grunde til – kom og hør 
hvilke grunde.
Der vil ligeledes være den traditionelle julehygge ved dette møde.

Torsdag den 21. januar kl. 19.30
”Gittes monologer og humorens historie”  foredragsholder og 
højskolemand Jeppe Søe, der også er medstifter af Borgerligt 
centrum og tidligere tv-mand, vil fortælle om humorens historie, fra 
H.C. Andersen til StandUp Comedy. Han opfører Gittes monologer 
ligesom Per Højholt har tænkt dem og kommenterer monologerne 
med aktuelle holdninger til livet og samfundet.

Tirsdag den 23. februar kl. 17.30 Teatertur til Holbæk 
I samarbejde med Holbæk og Roskilde højskoleforeninger har vi købt 

forestillingen ”En blå engel” der en forestilling om Marlene Dietrich’s liv 

og kendte sange. I forestillingen opleves  både de sidste smertefulde 
dage i Marlenes liv og hendes største triumfer på scenen.
Det er Susanne Breuning, der spiller Marlene. Aftenen indledes med 
middag i foyen, der er afgang fra Sorø torv kl. 17.30 hjemkomst 
ca. 22.30. Pris 425 kr.  Bindende tilmelding til B.K. senest den 23. jan.

Torsdag den 25. februar kl. 19.30
”Det sansende menneske – om livsmod og livsglæde” sangeren Peter AG 
giver os Gnags historie, fra de 5 nervøse drenge får lov at spille i et udstil-
lingsvindue i Skjerns boghandel, til de bliver et af Danmarks førende bands. 
Foredraget tager udgangspunkt i det postulat, at færre og færre har sig 
selv med i det, de foretager sig. Vi opdrages så at sige til at sælge ud 
af os selv og gradvist forsvinde ud i verden. Ikke lege, kigge, lytte, 
føle osv., og når vi ikke længere selv er tilværelsens centrum, så har 
vi ikke længere nogen reference at måle på, om udviklingen går i 
den rigtige eller forkerte retning.
Peter AG Nielsen fortæller sin historie med lun jysk humor og stor vid.
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