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lige uger. Ret til
ændringer.

13.01. Lys i Mørket Susan Ørum,
guitarist Tom
Lindby

Velkommen til Susan
Ørums verden, hvor
livserfaring igen er
blevet moderne!
Samarbejdet med
Tom Lindby har sat
hendes Pippi
Langstrømpe
fortælleunivers ind i en
charmerende
musikalsk ramme.
Hun har allerede rørt
og begejstret publikum
på både små og store
scener fra Nordjylland
til Helsingør. Et par
anmeldelser: ”Med
”Lys i mørket”
tryllebandt Susan
Ørum sammen med
Tom Lindby os,som
hun altid gør”. ”Det er
unikt at opleve den
fællesskabsfølelse,
der opstår mellem
historiefortælleren og
publikum.”

27.01. Spændende
Peru
Tag turen fra
(Lundebjerggård)
med kunstneren,
forfatteren Jesper
Thomas Nielsen,
(Jethoni) på en
fantastisk rundrejse i
Peru, I inkaernes
fodspor til
legendariske Machu
Picchu, Andes,
Titicacasøens sivbåde
og sivøer.
De spændende
pyramider i Nordperu
og Amazonjunglen.
Et flot, imponerende
lysbilledforedrag med
masser af fokus på
kultur, folkeliv,
geografi historie, flora
og fauna,og pudsige
rejseoplevelser.
Spar rejsen til Peru og titusinder af kroner.
For nu har du været
der.

er ikke kun for jægere.
Bente præsenterer
også sine kollektioner
udi i pelsværk. Hun vil
tale om behovet for
vildtpleje gennem jagt.
For alle der vil høre en
spændende historie
om kultur, natur i dette
vilde øde område af
Tyrkiet, hvor kun
meget få ‘fremmede’
kommer.

24.02. Mads Toghøj
Mads er født og
opvokset i Skagen, og
har siden sit album
”Alley of Faith” udkom i
2012, haft en stor fast
fanskare. Morfar var
Fisker
Thomas.
Husker
du
“Anna
Lovinda?”

10.02. Jagten på
det store Monster
Bente Nylandsted og
hendes bror var på
vildsvinejagt i Tyrkiet i
nærheden af
Sortehavet. Svinene
er enorme, +300 kg.
med 30 cm. lange
hjørnetænder.
Vildsvinene i f.eks.
Sverige er at betragte
som ‘kælesvin’ i
forhold til disse
monstre. Foredraget

Mads’ første album
med egne sange,
tekster blev indspillet i
Nashville med nogle
af musikhistoriens
bedste musikere, der
har arbejdet med
selveste Elvis Presley.
Mads er en erfaren

visesanger. Synger
på dansk.
Anmeldelser af hans
koncerter altid smukt
positive.

10.03. Sange Mit
Danmark
15 sange, heraf flere
nye, af Arne
Andreasen og Jens
Nielsen - og med
rødder og vinger. Om
kærligheden,
Danmark, morgen- og
aftenstemninger, om
tro og mangfoldighed.
Meget smukke
melodier og tekster. Vi
får rørt stemmebåndet
denne dag. Vi bruger
Højskolesangbogen
og måske lidt af de
nye på skærmen.

forunderlige verden.
Finn er en fortæller der
tryllebinder tilhørerne
med erindringsbilleder
der sætter sig positivt
og altid med smil. Hans
samtaler med Boris
Freitas som vært på
Weekendredaktionen
(TV) er sprængfyldt af
viden, humor, nærvær,
skæve eksistenser,
livsglæde og livsmod.
.

21.04. Kærlighed,
knald og kildevand
- Per Hansen

var dengang vi sagde
De til læreren, der var
lokum i gården. En is
kostede 25 øre. Med
bogen tager Per os på
en rejse tilbage i tiden
fra dengang han kom
til verden, 25 år frem.
Om sin tid som
købmandslærling med
høflig betjening og i
Kongens Klæder,
præget af godt humør,
høj cigarføring.
Sammen vil vi nikke
genkendende til en tid
med knaphed, men
også til en tid, hvor
der var overskud til
nærvær og samvær.
“Vi vil grine og mindes
det altsammen”
Illustreres med
billeder.
Pris kr. 65 inkl.
kaffe/kage. Hvis du
vil spise på dagen
køber du en
spisebillet kr. 45. Ialt
kr. 110.

24.03. Finn Edvard
Med glæde
præsenteres
Causeriets Mester
journalist Finn Edvard.
(50 års jubilæum)
Redaktionschef for
Lokalavisernes
Fællesråd, Nørrebro
Avis, journalist på
Aktuelt, Se & Hør,
Redaktør Ugens
Rapport, magasinet
Vagabond, og
Bornholmnyt, Skrevet
havebøger, rejsebøger.
Vær med på en rejse i
lokaljournalistikkens

Husk du 14 dage før
arrangementet kan
betale med
Mobilepay 190011

Per Hansen er kendt
fra TV-MIDTvEST og
Vestjylland for
foredrag om skæve
eksistenser. Han
beretter om herlige
originaler han er
vokset op med. “Det

rejseopl2

