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Præstevang Kirke

Torsdag d. 10. januar kl. 14-16
Vort modersmål er dejligt.
Sproget ændrer sig, nye ord kommer til, og gamle forsvinder. Mange gode gamle danske udtryk er ved at forsvinde, og hvis vi ikke passer på, bliver vort sprog virkelig fattigt.
Hvor kommer de blomstrende gamle udtryk fra? Hvad
er historien bag dem? – og hvor bliver de af? Forhåbentlig bliver det ikke Guds spildte ord på Balle Lars!
Sprogblomster ved tidl. skoleinspektør Finn Nygreen.

Torsdag d. 24. januar kl. 14-16
Ballet kender vi. Men hvad ved vi om balletsko? Om tåspidssko?
Kgl. balletdanser Henriette Brøndsholm fortæller om sit
liv fra balletbarn til danser ved Den kongelige Ballet.
Og videre om sit arbejde som balletskoleskolebestyrer,
herunder indkøb, tilpasning og udlevering af balletsko
til elever og dansere hørte.
Nu står hun i spidsen for Holbæk Ballet Akademi.

Torsdag d. 7. februar kl. 14-16
Litteraturanmelder og nu sognepræst Liselotte Wiemer
fortæller om Astrid Lingrens liv og forfatterskab. Pippi
Langstrømpe og Emil fra Lønneberg. Vi kender dem så
godt. De er medrivende, følelsesfulde, sjove og så omhandler de altid vigtige menneskelige forhold.
Torsdag d. 21. februar kl. 14-16
Højskole Eftermiddag kl. 14-16
Om lidt bliver her stille … eller hva’ ?
En eftermiddag om og med Kim Larsen og hans univers
i film, tekster og melodier.
Kirke- og kulturmedarbejder Lene Christiansen fortæller.
Torsdag d. 7. marts kl. 14-16
Landsoldaten. Den tapre landsoldat. En vaskeægte soldat fra krigen i 1864 dukker op i fuld uniform, og fortæller om livet ved fronten, om dagligdagen, om uniformer
og om udrustning.
Mere siger vi ikke – En anderledes Højskole Eftermiddag.

Fast hver gang:
Kaffe og kage 25 kr.

Torsdag d. 21. marts kl. 14-16
Svømmepigernes tid
De danske ’svømmepiger’ har eksisteret som begreb siden midten af 30’erne, men hvordan opstod begrebet?
Og hvilke samfundsforhold sikrede, at unge kvinder
kunne indtage denne position i dansk idræt? Foredraget
ser nærmere på svømmepigernes tid og ser på begrebet i forhold til samtidens kvindeidealer.
Svømmenørd, mag. art Carsten Jokumsen øser underholdende af sin store viden.
Torsdag d. 4. april kl. 14-16
“Just do it”
Tidligere kriminaltekniker med speciale i skud og våben, Lars Hebsgaard, var i sommeren 1999 udDet er beretningen om ubeskrivelig grusomhed, massakrer, ondskab og had mellem etniske grupper. Et historisk had,
der rækker flere hundrede år tilbage.
Det danske team blev kendt og respekteret som teamet
med sloganet “just do it”

Højskoleeftermiddag d. 2. maj og 16. maj.
Program ikke endeligt fastlagt.
Sommerudflugt torsdag d.6. juni 12-17
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