Samværsklubben er et mødested, hvor hygge,
samtale og foredrag er i centrum.

Samværsklubben

Vi mødes om onsdagen kl. 10.00 og starter formiddagen med en sang inden vi siger velkommen
til dagens foredragsholder.

- et mødested for de modne

I pausen er der kaffe og kage.
Vi tilstræber at sammensætte et alsidigt og interessant program med emner, som spænder vidt,
så der er noget for enhver smag.
Programmet sammensættes af en planlægningsgruppe, som altid er åben for ideer og forslag til
foredrag og udflugter.
Samværsklubben er for alle.
Pris er 20 kr. pr. gang.
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Onsdage kl. 10.00-12.00
Efterår 2019

30. oktober

Musikalsk formiddag med organist

6. november

Om PH og hans Danmarksfilm
med Birgit Glüsing og Ole Brage.

13. november

Den russiske kirke efter Sovjetunionens
sammenbrud
Professor, dr. Theol. Christian Gottlieb taler
om kirkens tilbagevenden til det russiske
samfund.

20. november Børn i mistrivsel
Forstander Birgitte Dybkjær fra Kildemose
fortæller om det meningsfyldte arbejde på
julemærkehjemmet.
27. november

Rundt om Osvald Helmut
Tidligere forstander på Bornholms Højskole
Lillian Hjorth-Westh fortæller om den stor
kunstners mange talenter og spiller hans
kendte sange.

4. december

Juleafslutning med æbleskiver og musik

Vi ses 15. januar 2020

Samværsklubben efterår 2019
11. september

Jane Austens liv og forfatterskab
Lektor og litteraturguide Lise Lotte Frederiksen
fortæller om den verdenskendte forfatter.

18. september

To stærke middelalder kvinder
Historiker ph.d Torben Svendrup giver et indblik i
Margrethe Sprænghest og Margrethe Valdemarsdatters barske liv i middelalderen.

25. september

Musikalsk formiddag med organist.

2. oktober

Bauhaus 100 år - Rundvisning på Bellevue
Teateret i Klampenborg.

9. oktober

Grevinden af Bagsværd - højt at flyve…..
Erling Krog skildrer en trist kvindeskæbne, som
ellers så lovende ud.

16. oktober

Efterårsferie

23. oktober

Sibelius, borgerkrigen i Finland og landets rolle
under 2. verdenskrig
Sanger Lau Frederiksen fortsætter sin beretning
om Sibelius, som moderne komponist kædet
sammen med Finlands historie. Lau synger sange
af kunstneren akkompagneret af organist Miriam
Widmann.

