12. 9. Sibelius og Finlands fødsel
Sangeren Lau Frederiksen fortæller om Finland som selvstændig
nation omkring år 1900. Lau synger flere af Sibelius smukke
sange akkompagneret af organist Miriam Widmann

-

19. 9. Dan Turell

Elisabeth Nissen fortæller om forfatterens turbulente liv

26.9. Billedkunst som terapi
ved bachelor i kunsthistorie Sarah Christina Hansen

7.11

Cand. mag. og arkivar Astrid Lystbæk Andersen fortæller om
sit arbejde i Lyngby Stadsarkiv og om skolernes historie i
kommunen
14.11

21.11

17.10
24.10

Efterårsferie
Moderne kunst i kirken
Kunsthistoriker Trine Krag viser eksempler på moderne kirkekunst
af bl.a. Per Kirkeby, Maja Lisa Engelhardt, Bjørn Nørgaard og
Arne Haugen Sørensen

31.10 Shakespeares Macbeth
Ved lektor Anne Kristensen, der i mage år har undervist og
beskæftiget sig med Shakespeares værker

Sortbørs, korrupt politi og kommunistiske smuglere
Forfatteren til bogen ”Dobbeltmordet i Køge Bugt”, Christian
Holtet opruller miljøet under samfundets overflade i åren efter
besættelsen

28.11

fortæller om en alsidig sanger og hans liv

10.10. Udflugt og rundvisning til Trinitatis Kirke

Udflugt til Friboeshvile
Vi ser udstillingen om skolernes historie og får en rundvisning af
Astrid Lystbæk Andersen

3.10. Otto Brandenburg
Lillian Hjort West tidligere viseforstander på Bornholms Højskole

Skolernes historie gennem tiden i Lyngby- Taarbæk

5.12

Gæt en sang — Musikquis.
Vi synger og gætter sange og musik med musikeren Poul
Smedegaard Andersen
Julehygge med æbleskiver og julesange

Samværsklubben er et mødested, hvor
hygge, samtale og foredrag er i centrum.
Vi mødes om onsdagen kl. 9.30 og starter
formiddagen med kaffe og brød. Efter lidt
snak og en fællessang siger vi velkommen
til dagens foredragsholder.
Vi tilstræber at sammensætte et alsidigt
og interessant program med emner, som
spænder vidt, så der er noget for enhver
smag. Programmet sammensættes af et
planlægningsudvalg, som altid er åben for
ideer og forslag til foredrag og udflugter.
Samværsklubben er åben for alle.
Pris er 20 kr. pr. gang.

Samværsklubben
et mødested for de modne
Christianskirkens sognegård
Onsdage kl. 9.30 –11.30
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