16/ 1

Julefrokost Husk tilmelding (Bemærk kl. 10.00—12.00)

23/1

Else Brems spændende liv
Cand.merc. Martin Guise taler om den kendte operasangerinde,
der var den største danske mezzo sopran i det 20. århundrede

30/1

Film fra DR og Nordiskfilms gamle arkiver
Ole Brage viser film fra sine tidligere arbejdspladser Danmarks
Radio og Nordiskfilm

3/4

Historiefortælling ”Kejserinden af Portugalien”
Ingegerd Auken genfortæller Salma Lagerlöfs dramatiske for
tælling om en fars grænseløse kærlighed til sin datter

10/4

Den gode tysker: Georg Ferdinand Duckwitz
Historiker Hans Kirchhnofffortæller om sin bog om G.F.Duckwitz,
der advarede de danske jøder mod deportation i 1943

17/4

PÅSKEFERIE

24/4

Bellmanns sange og liv
Korsanger Lau Frederiksen synger Bellmanns sange og taler
om hans liv

1/5

Besøg og rundvisning i Vangede kirke

6/2

Skandaleværker i kunsten
ved bachelor i kunsthistorie Sarah Christina Hansen

13/2

VINTERFERIE

20/2

Edith Piafs liv i ord og musik
Lillian Hjort West, tidligere viseforstander på Bornholms Højskole
fortæller om sangerindens barske liv

8/5

Azorerne, Sao Miguel, vulkansk område og pilgrimsmål
John Rode viser billeder fra en rejse i 2016 til de smukke øer i
Atlanterhavet med et rigt dyreliv

27/2

Der er kun én Gud, men mange forskellige gudsbilleder
ved sognepræst Eva Borbye Pedersen

15/5

6/3

Middelalderkvinden - kvindeliv før og efter reformationen
Historiker Torben Svendrup giver et indblik i livet for kvinderne i
middelalderen - et liv som var mere frigjorte end vi tror

Mercy Ships - Hospitalsskib som hjælper de fattige
Direktør, Jens-Erik Engelbrecht fortæller om den internationale
hjælpeorganisation, som hjælper fattige ud fra et kristent livs–
og menneskesyn.

22/5

Lyngby– Taarbæk kommunes tilbud til ældre
Kommunen tilbyder en lang række kurser og aktiviteter for
ældre. Kom og hør om de mange tilbud og muligheder

29/5

Hvordan har vores forhold til døden udviklet sig i billedkunsten
Sognepræst Anita Brændsgaard Bennetsen fortæller om udviklingen fra senmiddelalderen og frem til i dag

5/6

Sommerafslutning

13/3

Tribinis liv
Professor Tribinis datter Aase fortæller om sin eventyrlige fader
og om en opvækst i gøgl-cirkus- og trylleri.

20/3

Hvorfor samle på bibler?
Tidligere skoleleder Kjeld Andersen har samlet på historiske bibler i mange år og fortæller om flere af de særlige eksemplarer

27/3

Kristusbilleder gennem tiden
ved kunsthistoriker Trine Krag

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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