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Præstevang Kirke

Torsdag d. 23. august kl. 14-16
Sensommer med sang, gode historier og fortællinger.
Overraskelse: Tre spændende sommergæster underholder og indleder rækken af Højskole Eftermiddage.

Torsdag d. 6. september kl. 14-16
Mange af de smykker vi ser Kongehusets damer
med, har en fantastisk historie. Kronprinsesse Marys rubinsmykkesæt, som tilhørte Dronning Ingrid, blev fremstillet til Marskal Bernadottes hustru Desiree i forbindelse med Napoleons kroning i 1804. Hør den historie og
vær med til at følge de smykker, som den svenskfødte
Dronning Lovisa og senere Dronning Alexandrine bragte med sig til Danmark.
Lisbeth Kjærs foredrag suppleres med mange fotos af
danske og udenlandske dronninger og prinsesser i fuld
galla med diademer og ordener, bl.a. Danmarks fornemste orden: Elefantordenen.

Torsdag d. 20. september kl. 14-16
Bjørneskindshuer. Siriuspatruljen. Udstationering i
Irak.
Livgardens sadelmager Brian Rützow fortæller om sit liv
som soldat og nichehåndværker, og herunder fremstillingen af Livgardens bjørneskindshuer. Endvidere har
Brian Rützow været fast befalingsmand i Livgarden i 10
år. Han har gjort tjeneste ved Slædepatruljen Sirius samt
senest i 2016-2017 været udstationeret i Irak.

Torsdag d. 4. oktober kl. 14-16
Karen Jeppe – At tænde lys i mørket.
Sådan kalder præst og forfatter Elisabeth Lyneborg sin
nye bog om Karen Jeppe (1876-1935), den danske kvinde, der har betydet meget for Armenien og landets historie.
Hun vil fortælle om Karen Jeppes fantastiske indsats under den 1. Verdenskrig, da tyrkerne foranstaltede et folkemord på halvanden million armenere.
Siden gjorde hun en heroisk indsats i Alleppo for de
mange flygtede armenere.
Bogen udkommer oktober og er forfatterens 27. bogudgivelse.
Torsdag d. 1. november kl. 14-16
Kongelig våbenmaler Ronny Andersen fortæller om
heraldik og om sit arbejde med blandt andet tilblivelsen af Hillerød byvåben, Helsingørs Stifts segl og om
hvordan f.eks. Anders Fogh Rasmussens våbenskjold,
som nu hænger i Frederiksborg Slotskirke, er blevet til.
Hillerøds byvåben – vi ser det næsten dagligt. Mød
manden, der tegnede det.

Fast hver gang:
Kaffe og kage 25 kr.

Torsdag d. 15. november kl. 14-16
Cand. mag. Birgitte Hamborg om
Mich Vraa og hans forfatterskab.
I 2016 udkom Mich Vraas romanen Haabet, der er en
barsk og tankevækkende fortælling om Danmarks handel med slaver i forbindelse med sukkerproduktion på
De Vestindiske Øer. Bogen er den anden i en trilogi,
hvoraf den sidste udkommer i oktober. Den nye roman
vil naturligvis også være en del af foredraget.
Torsdag d. 29. november kl. 14-16
Et godt grin.
Sognepræst Kasper Morville fortæller anekdoter – og
det bliver ikke kedeligt.
En festlig afslutning på efterårets række af højskole
eftermiddage.
TIL KALENDEREN:
Adventsfest

Tirsdag d. 6. december kl. 17.30. Program følger.
Til næste år:
Den årlige Højskole Dag ligger i Engholmkirken lørdag d. 2. februar
kl. 9.30 – 17.
Tema: Håb.
Foredragsholdere: Tidl. udenrigsminister Per Stig Møller og sognepræst Mikkel Wold.
Musik: Jazz koncert med Mads Granums Kvintet - og fællessang med
jazzudgaver af nye og ældre salmer.
Tilmelding: hans@aue.dk / tfl. 4814 0217 / 2165 6233.
Pris: 200 kr.
Program under forberedelse. Følg med på kirkens hjemmeside og andre steder.

