Praktiske oplysninger
Idestrup foredragsrække er åben for alle. Der kræves ingen forhåndstilmelding; man møder blot op til de foredrag, der har interesse.
Prisen er 60 kr. for en aften. Beløbet dækker foredrag og
kaffe. Entreen vil blive opkrævet ved indgangen.

58. sæson
2017 – 2018

Møderne starter kl. 19.30, og aftenerne forløber på følgende måde:
Vi begynder med en sang eller to fra højskolesangbogen.
Derefter får aftenens gæst ordet. Kl. ca. 20.30 holder vi
kaffepause til kl. ca. 21.00, hvor aftenens gæst igen får
ordet. Der sluttes senest kl. 22.00.
Den sidste mødeaften afholdes generalforsamlingen
FOREDRAGENE HOLDES I
IDESTRUP PRIVATSKOLES FÆLLESRUM,
KIRKEVEJ 5, IDESTRUP,
Yderligere oplysninger og programmer fås ved henvendelse til:
Kirsten Bonde
5414 8325
Birgit ”K” Nielsen
5414 8348
Erik Skafte Christensen
5414 8099
Benedikte Knudsen
5414 8077
Mogens Larsen
2083 8341
Jørgen Nielsen
5414 8508
Thorkild Bonde
5414 8325

”At rejse er at leve” skrev H. C. Andersen i historien ”Den flyvende kuffert”.
Idestrup Foredragsrække byder igen i år på mange spændende foredragsholdere og oplevelser. Programmet er varieret, så der er
noget for enhver smag. Kom og vær med, og få en god aften.

Alle er velkomne.
Første møde torsdag d. 26. okt. kl.19.30
i Idestrup Privatskoles fællesrum.

26/10 - 2017 VERDEN AF I GÅR
Fhv. professor Eva Smith fortæller om at være ung i 60.erne,
om Kennedy, der blev de unges håb, om Cubakrisen, hvor hun
tog i sommerhus med kæresten for at udnytte de sidste dage på
jorden, om at være enlig mor med 3 små børn og meget mere.
9/11 PÅ KANTEN AF LIVET
Fhv. chefpolitiinspektør Per Larsen fortæller om sit liv og sit
arbejde. Om kampen mod kræft og om kampen mod forbrydelser. Per Larsen har stået bag efterforskningen af bl.a. Blekingegade-sagen, og han har ofte været politiets talsmand.
23/11 JORDAN– ET VARMT LAND I MELLEMØSTEN
Lærerparret Lisbeth og Thomas Bonde og deres datter Kirstine
rejste i sommeren 2017 til Jordan. Rejsen var en lang række af
mindeværdige oplevelser. Turen gik fra den syriske grænse i
nord til den gamle by Petra i syd. Hovedstaden Amman i 800
m. højde var basen under opholdet. Det døde hav, der er det
laveste punkt i verden blev også besøgt. Foredraget ledsages af
billeder.
14/12 JULEUNDERHOLDNING
Peter Søvad og Jan Borre, som begge er lærere på Højskolen
Marielyst og virtuose på deres instrumenter, flygel og kontrabas, spiller og synger julen ind. Der vil blive masser af fællessang og også en julehistorie.

11/1 - 2018 INDIEN
Historiker Per Markmøller fortæller om Indien og viser billeder. Indien har verdens næststørste befolkning, og dog er det
ikke meget, der fortælles i medierne om denne del af verden.
Per Markmøller har rejst meget i Indien, og har indsigt i de
moderne forhold - der har rødder i kolonitiden, hvor europæi-

ske stormagter sad på hver deres del.
Danmark havde også sine handelsstationer, Tranquebar 1620 1845 og Serampore ved Calcutta 1755 - 1845.
25/1 VÆR MINE ØJNE!
Opfinder Hans Jørgen Wiberg har udviklet en app til mobiltelefoner, som kan hjælpe blinde i hverdagen. Systemet virker over
hele verden og bruges af ca. 30.000 blinde, som har 480.000
hjælpere. I foredraget fortælles om projektets udvikling og udbredelse.
8/2 DANSK VESTINDIENS HISTORIE
I 1917 fulgte over 20.000 danske statsborgere med ved salget af
Dansk Vestindien – to danske kommuner og deres indbyggere
skiftede hænder. Langt de fleste dansk – vestindere stammede
fra Afrika, og deres forfædre var på slaveskibe blevet bragt til
de danske plantageøer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix
for at opdyrke jorden og øge indtægterne. Foredraget handler
om disse mennesker og er ledsaget af kort og billeder. Foredragsholderen Per Nielsen har i en årrække arbejdet for Nationalmuseet og undervist i kolonihistorie ved Københavns Universitet.
Idestrup Lokalhistoriske arkiv er medindbyder denne aften.
22/2 MALAYSIA
Cand. Scient. Naja Andersen har boet i det forunderlige Malaysia og tager os med på en billedrejse til hovedstaden Kuala
Lumpur, til Cameron Highlands, og nogle af de smukke øer,
der ligger ud for den malaysiske halvø, samt til Sarawak på
Borneo, hvor næseaberne og orangutangerne bor.
8/3 MUSIKALSK AFSLUTNING
Sangforeningen Brage af 1862 leverer en festlig forårskoncert
som afslutning på sæsonen. Koret består af ca. 35 mænd fordelt
på 4 stemmer og bliver dirigeret af Lennart Andersen Lindegaard.

