EFTERÅR 2020

Vinter 2021

Fredag d. 11. september kl. 10:30 - 13:00

Fredag d. 8. januar kl. 10:30 - 13:00

Udsendt som feltpræst for Danmark.

En tur med Tine Poulsen på Caminoen

Ole Bach Piekut, der til daglig er sognepræst i Tølløse, fortæller om sit arbejde blandt de danske soldater i krigszoner. Ole Bach Piekut har virket som
feltpræst ved Hærens Oﬃcersskole og været udstationeret i Kosovo, Libanon, Afghanistan og Irak.

Tine Poulsen fra Kornerup gik i 2019 den originale
Camino Frencés rute i Nordspanien. Hun viser billeder og fortæller om hvilken betydning, turen har haft
for hende. Tine har oprettet en facebook-gruppe med
titlen: RUTE 1 - en tur for dem der har mistet.
Fredag d. 12. februar kl. 10:30 - 13:00

Fredag d. 9. oktober kl. 10:30 -13:00

Togetherness - om Afrikas kaos, kunst og kultur.

Forsvar for hjemstedet - ved Michael Böss.

Nutidens samfund er delt mellem rodfaste og rodløse. Globaliseringen medfører, at mange folk frivilligt eller ufrivilligt forlader deres hjemegn. I
foredraget diskuteres stedets og hjemegnens betydning for det enkelte menneske.

Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp i flere
år. De vil fortælle om deres samarbejde med kunstnere i Zimbabwe og det bliver en anden fortælling
end den vi normalt hører om Afrika, kontinentet med
nød og elendighed.

Fredag d. 13. november kl 10:30 - 13:00

Fredag d. 12. marts kl. 10:30 - 13:00

Borrevejle- fra idrætscenter i knap 100 år til musik- og idrætsefterskole i dag.

Musik og fortælling med Camilla Britt Donovan

Forstander ved Lindenborg Efterskole Anders
Ohlsen fortæller om det at blive efterskole i de
historiske rammer, som Borrevejle er i manges
erindringer her på egnen. Han beretter bl.a. om
de unges fortællinger af i dag.

Camilla Donovan er kendt af mange på egnen. Hun
er i dag organist ved Osted og Allerslev kirker, og var
tidligere organist ved Kornerup Kirke. Camilla vil fortælle om sit liv som organist, spille for os og vi skal
synge sammen. Camilla er desuden dirigent for flere
kor og arbejder som freelance pianist og organist.

