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

Samværsklubben
- et mødested for de modne

Vi mødes om onsdagen kl. 10.00 -12.00 i
sognegården og starter formiddagen med en
sang inden vi siger velkommen til dagens
foredragsholder. Undervejs holder vi en pause
hvor der er tid til snak, 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 nye foredrag og udflugter.

Samværsklubben er for alle. Pris er 20 kr. pr.
gang.
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Onsdage kl. 10.00-12.00
Efterår 2020

Samværsklubben efterår 2020
16. september Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom
Rejseleder Peer Fauerskov fortæller og viser
billeder fra Anatolien -også kaldet Lilleasien.

4. november

Den engelsk komponist John Dowland
Lau Frederiksen synger og fortæller om
renæssance komponisten og Dávur Birgisson
spiller solostykker på lut.

23. september Sigrid Undset -nobelpristager med danske rødder.
Forfatter Nanna Drejer har skrevet bogen
”Hjerteblod” og fortæller på den baggrund om
Sigrid Undsets liv.

11. november

Koncert for harpe
Tatiana Bondareva er russisk harpist og vil
spiller uddrag fra forskellige klassiske værker.

30. september Fredy -biografien om den oversete Frederik 8.
Journalist Poul Smidt fortæller om Frederik 8.

18. november

De kristne og religionen i dagens Kina
Tidlige korrespondent i Kina Jan Larsen fortæller
om de udfordringer som de kristne og styret i
Kina står overfor i dag.

25. november

Musikalsk formiddag
Marianne Clement er professionel fløjtenist og
fortæller om tværfløjtens karakter og spiller
stykker for fløjte.

og hans turbulente liv på baggrund af sin bog
”Fredy”

7. oktober

Overraskelse om kunst
Bachelor i kunsthistorie Sarah Christina Hansen
holder foredrag om kunst.

14. oktober

Efterårsferie
2. december

21. oktober

Juleafslutning med æbleskiver og musik

Grevinde Danners liv
Historiker og cand.mag. Gunnar Steenberg
fortæller om grevindens liv fra ludfattig kvinde til
kongens kone.

Vi ses igen 13. januar 2021
28. oktober

Dickens og London
Lektor Liselotte Frederiksen tager os tilbage til
Dickens tågede London.

