HAGESTED AFTENHØJSKOLE
Som I kan se i nedenstående program, starter vi sæsonens foredragsrække i Hagested
Forsamlingshus onsdag den 24. oktober kl. 19.30. Her kommer Kurt Frederiksen og fortæller om
sin spændende tur til Nordkap - på traktor.
Samlet pris for hele sæsonen er 250 kr. Enkeltaftner koster 50 kr.
Kop og brød medbringes, men kaffe, the, øl og vand skal købes i Forsamlingshuset.

Alle er velkomne – tag gerne venner og naboer med.

Program for sæson 2018/19
onsdag den 24. oktober:

Kurt Frederiksen, Tjørnelunde fortæller om sin tur til Nordkap på traktor.
En rejse på 5.200 kilometer i sin gamle Valmet-traktor fra 1984.
Turen varede 34 dage med en hastighed på omkring 25 km/t.
Foredraget ledsages af flotte billeder fra turen.

onsdag den 7. november:

Jørn Nielsen, Klint fortæller om sine 40 år i flyvevåbnet. Han var med
kort efter starten i 1953 og fløj dengang de gamle jetjagere med de
udfordringer og farer der var. Han nåede at komme med som 2. pilot i F16 for næsten 38 år siden. De flyver endnu, og så længe har vi aldrig haft
jagerfly.

onsdag den 21. november:

Inge Seiergaard, Undløse fortæller om tørvegravning på Åmosen.
”Arbejde i tørvene” var en bland flere muligheder for sæsonarbejde for
kvinder i landdistrikterne. Beskæftigelsesmulighederne eksploderede i
tiden omkring 2. verdenskrig, hvor manglen på brændstof gjorde det til en
meget givtig forretning at investere i tørvejord, og sætte en produktion i
gang. Foredraget ledsages af billeder fra tørvegravningen.

onsdag den 5. december:

Carsten Andersen, Holbæk underholder med sin guitar og sang.
I pausen skal vi have lidt juleknas til maven.

onsdag den 9. januar:

Gregers Gjersøe, København fortæller om, hvordan hans interesse for de
polare egne, kom til at forme hans liv. Han krydsede Grønland over
indlandsisen fra vest til øst. Sammen med sin ven gik de som de første
danskere på ski til Sydpolen.

onsdag den 23. januar:

Tag med Jørn Nielsen, Klint til Sct Petersborg og Moskva.
Rusland er stort og uendeligt. Landet har en lang og voldsom historie. Er
tæt på og alligevel på mange måder fjernt fra os. Vi vil se på ligheder og
forskelle indenfor arkitektur, religion, styreform og levevis.
Der vises billeder fra turen.

onsdag den 6. februar:

Carsten Egø Nielsen, Slagelse fortæller om ”Pigerne på Sprogø”.
Historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af de mange
skæbner, der gennem årene har været anbragt der. Vi skal også høre om
baggrunden for anstalten, om hverdagen for beboerne, og om lukningen i
1961. Foredraget ledsages af billeder.

onsdag den 20. februar:

Lisbeth Grothe Petersen, Ringsted fortæller om sin tur på nimbus over
Island. Foredraget ledsages af billeder fra turen.

onsdag den 6. marts:

Camilla Castenskiold, København fortæller om sin tid som hofdame for
dronning Margrethe.
I pausen hygger vi med kaffe og kage.
Aftenen afsluttes med evaluering af sæsonen.
Udvalget for Hagested Aftenhøjskole

