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Højskole Eftermiddag d. 4. april kl. 14-16
”Just do it”
Tidligere kriminaltekniker med speciale i skud og våben, Lars Hebsgaard, var i sommeren 1999 udsendt til
Kosovo for at dokumentere krigsforbrydelser til brug
for krigsforbryderdomstolen i Haag.
Der 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 kl. 14-16
Antarktis – Verdens dybfryser og pingvinernes rige
I dette fascinerende foredrag tager havpattedyrbiolog,
eventyrer og ekspeditionsleder Cecilia Vanman tager
os med på en sejlads fra Argentina til det Antarktiske
kontinent.
På vejen besøger vi Falklandsøerne, South Georgia, de
ekstremt isolerede South Sandwichøer og møder et
sandt overflødighedshorn af dyreliv, gigantiske isbjerge
og overvældende natur.
Vi kommer helt tæt på søløver, kongepingviner, de
enorme pukkelhvaler og følger spækhuggernes dramatiske sæljagt.

Det er fortællingen om kapløbet om først at nå
Sydpolen, udfordringerne ved global opvarmning og
besøger forladte hvalfangerstationer, hvor sæler er
flyttet ind i de tomme huse og pingviner vandrer rundt i
gaderne.
Udover at være medlem af Kvindelige Eventyrere, er
Cecilia den første danske kvinde der er blevet optaget
som Fellow i The Explorers Club—en af verdens mest
prestigefyldte klubber for videnskabsfolk og
eventyrere.

Højskole Eftermiddag d. 16. maj kl. 14-16
Hillerøds identitet

Bybrande og Frederiksborg Slot
Under den overskrift har vi inviteret journalist Tim Panduro (tidl. journalist på Hillerød Posten) til at berige os
med en lyngennemgang af Hillerød bys historie med
udgangspunkt i to "hovedpersoner": De mange bybrande og Frederiksborg Slot.

Fast hver gang:
Kaffe og kage 25 kr.

Sommertur i bus til Ringsted.
Fredag d. 7. juni kl. 12- ca. 17.30
Sankt Bendts og Klostermarkskirken besøges.
En meget gammel kirke – og en meget ny kirke.
Undervejs kaffe og lagkage.
Detaljeret program ligger i kirken fra 1. april.
Pris. 125 kr.
Der betales ved tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Lene Christiansen.
Mail: lene.praestevang@gmail.com / tlf. 2040 4708
Sidste frist for tilmelding fredag d. 31. maj.

