Mandag, den 2. marts
Kl. 19.30 Søren Schauser.
Født 1965, filosof og musikhistoriker. Klassisk musikredaktør på Berlingske og lektor
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Har udgivet flere bestsellere om musik - herunder
»Klassisk!« fra 2015 og »Moderne tider« fra 2018. Søren
vil fortælle om sine oplevelser i musiklivet og sit arbejde
med formidlingen af det hele til læsere, studerende og interesserede i almindelighed.

.

Efter foredraget er der generalforsamling.

Mandag, den 27. april
Kl. 19.30 Maria Rytter
Hun er forfatter og cand.mag. i historie
og antropologi. Hun er en af landets største eksperter i børns opvækst. Maria Rytter kommer til Haastrup og fortæller om
sit arbejde med at bringe historien om
børns opvækst på børnehjem frem i lyset.
Hun var leder af Godhavnsundersøgelsen
om tidligere anbragte børns klager over
overgreb på børnehjem.
Foredraget handler om glæden ved at kunne afdække ny
viden.
Foredraget er i samarbejde med Menighedsrådet

Haastrup
Foredragsforening
TILMELDING NØDVENDIG
TLF. 61 68 13 82
MAIL: evjobaek@gmail.com
ELLER HOS KØBMANDEN
Du kan indbetale på netbank
0828 8070075718
Husk navn og adresse
Eller betal kontant inden foredrag

Program
2019/20
Kontingent: 150 kr. pr. husstand - enlige 75 kr.
Ikke medlemmer: 50 kr. i entre pr. gang.
Foredragene er i Haastrup Forsamlingshus kl. 19.30
Kaffe og kage 40 kr.

Mandag, den 30. sept. kl. 19.30
Mikael Kristensen
Talsmanden for Haastrups Udviklingsråd har boet i Grønland i 26 år.
Hans kone Elga er født der, og deres
yngste datter bor stadigvæk der. Mikael har startet et enmandsfirma,
som har til opgave at servicere Grønlands Brancheskoler. Han vil fortælle om Grønland og
sine oplevelser der.

Mandag,
den 28. oktober
Kl. 19.30
Lene og Emil
Sanderhoff

Denne unge familie behøver ikke meget præsentation.
De har været med til at sætte Haastrup på Danmarkskortet, og vi er meget stolte af dem. Som naturvejledere er de formidable, de har evner til at formidle deres
viden på en ganske speciel måde. Lene, skriver
”Naturnyheder” i nyhedsbrevet, og skriver i sin blog.
Emil optræder i Ødemarken, og så har de også overskud til at blande sig i lokalsamfundet.
Begge er ansat ved Naturama i Svendborg.
De vil uddybe deres ekspedition til Kaukasus for os.

Mandag, den 25. nov. kl. 19.30
Christian Lass

Christian er forhenværende urmager og restaurator for Patek Philippe Museet i Geneve. I dag deler han sin passion for urmageri gennem events, kurser og foredrag.
Han løser restaureringer og konstruktions
opgaver af enhver art.
Christian bor i Haarby, Møllevej 9. Vi mødes kl. 19.00
ved Forsamlingshuset og kører samlet. Vi bliver vist
rundt på værkstedet. Derefter kører vi til Røde Kors’ lokaler, Algade 16, for at høre foredraget. Medbring kaffe/kop /kage.
Besøget koster 25 kr. For ikke
medlemmer 40 kr.

Mandag, den 27. jan.
Kl. 19.30 Erik Kolmos
”Glæden ved Livet -Glæden ved sport”
”På trods af fysisk handicap”
Sygdom har betydet stop som idrætslærer efter 38 år på
efterskole. Pga. sklerose har Erik store problemer med
at gå og med balancen. Hør om:

En cykeltur til Skagen

1500 dage i træk med løb (da han kunne løbe)

8 år med over 100 runder golf om året

51 år som badmintontræner

Projekt: spille på alle 187 golfklubber i Danmark

