
 

 



 

 Mandag 4. november 2019, kl. 19.30 

Tidl. højskoleforstander Lillian Hjorth Westh, Allinge 

Om forfatter Jørn Riel: Fra Grønland til Malaysia. 

 
Med sprudlende fortælleglæde 
og sit klingende bornholmske 
er Lillian en kær gæst. Om 
årets valg af kunstner skriver 
hun selv: 
Forfatteren Jørn Riel er mest 
kendt for de grønlandske skrø-
ner. Han er uddannet telegrafist 
og navigatør, hvilket bragte 
ham til Grønland i 1953. Derfra 

tog han til varmen i Malaysia, hvor han bor idag. 
Riel har skrevet mange bøger med på samme tid 
morsomme og alvorlige historier fra hverdagen. 
Denne eventyrer er et spændende bekendtskab.   
 
——————————- 
Mandag 11. november 2019, kl. 19.30              DEBATAFTEN 

Lise Mondrup,  specialeansvarlig overlæge for Palliativt Team, Esbjerg. 

Når helbredelse ikke er en mulighed.  

 

I følge ”Hipokrates` ed” er man som læge forpligtet til at 

helbrede. Hvis det ikke er muligt, skal man lindre, og ende-

lig skal man trøste. En moderne version af  ”Læge-løftet” 

danner den etiske ramme for lægers virke i Danmark. Når 

helbredelse ikke længere er en mulighed, er tilbuddet ude-

lukkende af  pallierende (lindrende og trøstende) karakter.  

Mange patienter og pårørende føler sig efterladt og overladt 

til tilfældighederne. Ca. 10% har så stor symptom-byrde, at 

de kan henvises til et lokalt palliativt team og via dem få lindret de mest bety-

dende problemstillinger.  

Arbejdet med patienten, når helbredelse ikke længere er en mulighed, bliver i 

Danmark og i størstedelen af den vestlige verden varetaget af tværfaglige 

teams med flere faggrupper og dermed også en bred tilgang.  

Der er mange etiske overvejelser og udfordringer i arbejdet, men overordnet 

er det et arbejde, der giver mening, selvom man ind i mellem kan blive bety-

deligt udfordret.  

Hvad betyder det for den enkelte patient og for familien at være i forløb hos 

et palliativt team?   Det vil Lise Mondrup belyse i sit foredrag. 



 

 Mandag 18. november 2019,  kl. 19.30 
Marianne Hyldegaard, Skolelærer, tidligere skoleleder og leder af et asylcenter   
Caminoen, pilgrimsruten til Santiago de Compostela 

Hvad får en midaldrende kulturkristen kvinde til at bruge 
alle sine ferieuger på at vandre ad pilgrimsruter i Spanien? 
Hvad er det, der er dragende ved Caminoen – eller rettere 
Caminoerne?  
Hvad kan læres af en oprindeligt religiøst funderet pil-
grimsvandring?  
Baseret på mine egne ople-
velser vil jeg komme ind 

på både de praktiske og de mentale aspekter 
af min vandring på Camino Frances, Camino 
Portuguese, Via de la Plata, Camino Sanabria 
og Camino Finisterra. Herunder fortæller jeg 
om min motivation, pakkelister og rygsæk, 
vabelplastre og elastisk tape samt billeder fra 
3.000 km til fods.  
 
——————————- 
 
Mandag 25. november 2019, kl. 19.30 
Pens. skoleleder Orla Hansen og pens. lærer Louise Elmquist 
Amishfolket - kultur og religion. 

De første Amish-folk udvandrede fra Holland og 
Rusland til Pennsylvania i USA omkring 1730. I Eu-
ropa blev de forfulgt, fordi de ikke ville underordne 
sig den katolske tro eller gøre militærtjeneste. 
For at bevare deres velfungerende religiøse fælles-
skab lavede de hurtigt efter deres ankomst til den nye 
verden regler for deres livsførelse, som stadig gæl-
der. Der er flere beslægtede trosretninger bl.a. Men-

nonitter og River Brethren.  
Endnu i dag lever de som for 200-300 år siden. Transport foregår med heste-
vogne, og de klarer sig fint uden telefoner, 
computere og elektricitet.  
I efteråret 2015 rejste vi til Pennsylvania for 
at se nærmere på disse folks usædvanlige 
historie og ikke mindst deres håndarbejds-
traditioner, hvor især deres specielle patch-
work må fremhæves. Vi vil fortælle om vo-
res oplevelser i denne tidslomme. 
 

 
 



 

 Mandag 2. december 2019,  kl. 19.30 . 
Museumsinspektør Mads Thernøe, Kroppedal Museum. 
Harald Blåtand og hans bygningsværker 

 
På den store Jellingesten skrev Harald Blåtand, at han 
”samlede alt Danmark.” Da riget var samlet, skulle magten 
sikres. Det gjorde han bl.a. ved 
at opføre imponerende byg-
ningsværker og forsvarsanlæg. 
De fleste af disse byggerier 
blev opført i løbet af 10- 15 år, 

og vidner om en stærk konge med et udsædvan-
ligt organisatorisk talent.  
 
Foredraget fortæller om Harald Blåtands bedrif-
ter, både som krigerkonge og bygherre. Hvor-
dan det lykkedes ham at sidde på tronen i godt 
40 år, og hvordan han til sidst tabte magten til 
sin egen søn Sven Tveskæg. 
 
——————— 
 
Mandag 9.  december 2019, kl. 19.30,  JULEMØDE. 
Pens. overlærer Gert Lauridsen, Sengeløse 

 
 

Der er dømt julehygge. Juletraditionerne trives 
stadig med papirklip, nisser og dans omkring træ-
et, og de holdes i hævd gennem vores elskede 
julesange og salmer. ”Rør blot ikke ved min gam-
le jul,”  Vi skal høre om et par af dem og synge 
dem sammen.   
 

Samtidig har julen også holdt sit indtog på de so-
ciale medier. Hvem skriver længere julekort? Og 
salget af julemærker er også blevet digitalt. 
Fænomenet flash-mob er dukket op. Rundt om-

kring på banegårde og stormagasiner dukker store kor og orkestre op ud af 
ingenting til stor forbløffelse for alle.  Det skal vi se et eksempel på.  
 
Efter gløggen og æbleskiverne som sædvanlig: En julehistorie. 
 



 

 Mandag 6. januar 2020,  kl. 19.30 
Autodidakt multikunstner 

Autodidakt, det er den rette betegnelse for 
min person. I hvert fald når det gælder min 
kunstneriske side. Hele mit liv har jeg kastet 
mig ud i eksperimenter af forskellig art, den 
ene ting inspirerede den anden. 
Jeg må indrømme, at jeg ser livet gennem 
farvede briller, og det afstedkommer ofte 
nogle sjove og groteske hverdagsoplevelser, 

der er værd at omsætte til noget kunstnerisk. 
Min malestil må karakteriseres som naivistisk, og naivistiske billeder har efter 
sigende den effekt, at man kommer i godt humør, så døm selv. Til at understøt-
te min fortælling, medbringer jeg et lille udvalg af kunst.      
 
——————- 

Mandag 13. januar 2020, kl. 19.30  
Cand. mag. i historie Niels E. Larsen, Sengeløse.  
Nordisk Samarbejde.  
Den store drøm om den umulige kærlighed. 
 
I 2019 fejrede Foreningen Norden 100-års jubilæum med mange arrangemen-
ter fordelt over året.  

Det nordiske samarbejde har givet mange goder til landenes 
indbyggere. Det har skabt en pasunion, så vi kan rejse frit og 
uden pas ind og ud hos hinanden. Ligesom vores arbejds-
markeder og uddannelsesinstitutioner står åbne for alle 
nordboere. I årene frem mod Danmarks og Norges afstem-
ninger om indtræden i EF dukkede et interessant forslag op. 
Ideen var, at i stedet for at gå til EF skulle vi danne et fri-
handelsområde for de nordiske lande. Det skulle hedde 
Nordek. Det faldt til jorden. Historien, 

økonomien og de geopolitiske interesser stod i vejen. 
Det nordiske samarbejde går meget langt tilbage. Kalmer-
unionen fra 1397-1522 er det mest omfattende forsøg på at 
samle de nordiske lande. Det faldt på grund af den danske 
ledelses manglende visioner og evner. 
Der ligger et kolossalt potentiale i Norden. Hvis vi var ét 
rige, ville det trods sine kun godt 26 mill. indbyggere være 
verdens 11. største økonomi.  Men det er den umulige kærlighed. Som altid i 
Norden står historien og landenes geopolitiske særinteresser i vejen.  
Det er disse udviklinger, jeg vil fortælle om. 



 

 Mandag 20. januar 2020, kl. 19.30 
Forstander Henrik H. Bøtkjær, Roskilde 
Julemærkehjemmet Liljeborg og Julemærkefonden 

  
Forstanderen fortæller historien om-
kring julemærket og julemærkehjemme-
ne igennem tiden. 
Han fortæller om det arbejde som Jule-
mærkehjemmet Liljeborg laver, og 
hvordan børnenes hverdag er på Jule-
mærkehjemmet. 

 
I foredraget kommer Henrik også ind på de 
store forandringer, der sker med børnene un-
der et ophold, og hvad børnene får ud af op-
holdet. 

 
—————————- 

Mandag 27. januar 2020, kl. 19.30 
Direktør Hanne Danielsen, Taastrup 
Projektskolen Grennessminde,  en institution ud over det sædvanlige. 
 
Cafeen på Snubbekorsvej er bare en del af Projektskolen Grennessminde i 
Tåstrup for unge med særlige behov i alderen 17-25 år. 

 Arbejdet i Det Økologiske Gartneri fore-
går sammen med de unge elever og andre 
i beskæftigelsesforløb, som er med til at 
drive gartneriet, caféen og passe dyrene.  
I  caféen og butikken sælges der planter, 
brød og kage samt kaffe, te og most.  Alt 
sammen er naturligvis økologisk.  I caféen 
kan man blandt andet også købe blomster- 
og bålstativer, som Grennessmindes sme-

defabrik har produceret.  Det Økologiske Gartneri følger årstiderne. I foråret 
tilbydes der blomster, grøntsager i sensommeren, og når december nærmer 
sig, afholdes der julestue.  
 
Om denne fantastiske skole, dens værdigrundlag og dens dagligdag vil Hanne 
Danielsen selv fortælle os i aftenens foredrag. 
  



 

 Mandag 3. februar 2020, kl. 19.30  
Sognepræst Jørgen Demant, Lyngby 
Om naturen i litteraturen 

 
Klimakrise er økologisk undergang, er blevet en vending, vi 
konfronteres med dagligt i medierne. Og ikke bare her, men 
også i den nyeste litteratur tager man naturen og vores for-
hold til den under kærlig behandling. 
Foredraget vil med eksempler fra gammel og nyere littera-
tur belyse, hvordan den spejler forholdet mellem menneske 
og natur.  
___________________ 

Mandag 10. februar 2020, kl. 19.30 
Højskolelærer Niels Ole Frederiksen, Middelfart. 
 ”Genforeningskongen Christian X.” 

 Christian X efterfulgte sin far kong Frederik VIII. og blev 
konge i  1912, samt de næste 35 begivenhedsrige år til sin 
død i 1947.  Han gav med sin politiske indblanding anled-
ning til mange problemer. Med sine handlinger efter de to 
folkeafstemninger i Zone 1 og 2 under Påskekrisen 1920, 
var Christian X tæt på at afsætte sig selv og dermed få af-
skaffet det danske monarki.  
I det genforenede Sønderjylland blev Christian X og Det 
danske Kongehus en vigtig brik i at få samlet det genvundne 

land og dets befolkning.  
Om Christian X er der mange myter og legender, som vil blive belyst i fore-
draget.  
____________________ 

Mandag den 17. februar 2020, kl. 19.00  (NB!) 
Visesangere fra VISENS VENNER, Taastrup 

 
Foredrag om foreningens historie 
og prøver på repertoiret og lidt 
fællessang fra Højskolesangbogen.  
 
Formand Bent Andersen  og René Wiinblad vil underholde 
og Ane Juul er akkompagnatør.   
 
 

Denne aften afholder vi den årlige generalforsamling, 
  



 

 Mandag 24. februar 2020, kl. 19.30,      AFSLUTNING 
Studerende Rikke Nielsen, Borup  
Gast på Kongeskibet ”Dannebrog”. 
 

Med udgangspunkt i film og billeder fra Danmarkstogtet og 
to togter til Sverige fortæller Rikke Nielsen om livet og 
hverdagen ombord på skibet. 
Hun vil også komme ind på 
den fire måneder lange 
grundskole, om samværet 
med de andre gaster og ind-

holdet i grundskoleforløbet, hvor der skulle 
læres en masse sømandskundskab. 
  

 
 

Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i   
 

Sognegården, Landsbygaden 68,  
 

Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00   
  

at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00 

til konto 2275 - 3230040396.   

Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.  

Betaling kan også ske på den første foredragsaften.  

For enkeltforedrag betales kr. 75,00.   

(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til  

kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)  

Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 

Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan fås  

ved henvendelse til formand Gert Lauridsen, tlf. 30 12 46 46.  

Ret til ændringer forbeholdes!  

Der kan komme uforudsete aflysninger pga. sygdom eller vejrlig.  

 

ALLE ER VELKOMNE 


