Tirsdag den 13. september kl. 14.30 i Sognegården, Ansager
Sognepræst Elise Lind Balslev holder foredrag om Kaj Munk.

Elise Lind Balslev fra Bramming
fortæller om Kaj Munk. Et godt
oplæg til udflugten til Kaj Munks
præstegård i Vedersø
som vil foregå torsdag den
29.09.22. (en 1/2 dags tur)

Medlemskab koster kr. 50 pr. person.
Alle er velkomne til møderne.
Kørsel til foredragene kan aftales med bestyrelsen.
Ring hvis I vil køre med - (se telefonliste på bagsiden)
Vi sørger for kaffe / kage.
Pris pr. foredrag:
Medlemmer: kr. 30.
Ikke medlemmer: kr. 50.

Torsdag den 29. september kl. 11.45 - 18.15
Udflugt til Kaj Munks Præstegård og kirken i Vedersø - halvdags.

Afgang fra Ansager Torv kl. 11.45
Afgang fra Skovlund v/Sparekassen Kronjylland kl. 12.00
Vi kører til Kaj Munks præstegård. Her får vi en rundvisning og en
introduktion til kirken, som vi ser på egen hånd.
Det var i præstegården i Vedersø Kaj Munks pen fyldte papiret med
skuespil, digte, breve, prædikener og artikler.
Det var her, han og hans kone Lise startede deres familie.
Det var også i præstegården, han blev hentet af sine
nazistiske bødler en mørk januaraften i 1944.
I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og virke i de smukke rammer, som
præstegården i Vedersø og den omkringliggende natur udgør.
Mens udstillingerne i Kaj Munks gamle hjem fortæller om digterpræsten,
fortæller naturen omkring præstegården også sin historie.
Eftermiddagskaffe i Vedersø Kulturcenter med boller og lagkage
Forventet hjemkomst kl. 18.15
Pris kr. 395 alt inkl. (Betaling i bussen)
Tilmelding gerne så tidligt som muligt…!
Til Jonny Dahlmann telf.
2465 9573
eller Birte Vejen-Jensen telf. 2261 2520

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 13. september.

Tirsdag den 15. november kl. 14.30 i Skovlund Kulturhus

Andelsbevægelsens historie
v/Jørgen Ellegaard Muusmann
Fortælling om Andelsbevægelsen der
forandrede det danske landbrugssamfund
og den demokratiske udvikling.
Vi afholder samme eftermiddag også foreningens
Generalforsamling
Tirsdag den 17. januar kl. 14.30 i Sognegården, Ansager

Hør det spændende foredrag om
“En familie på heden” fortalt af Else K. Jensen
Historien skildres gennem Elses egen bedstemor, Ellen, der
blev født ved Ansager i 1901 og Elses mor, Margrethe, som
også kom til at bo på heden nær sit fødehjem.
Tirsdag den 21. februar kl. 14.30 i Sognegården, Ansager

Foredrag med Erik Jessen.
"Mine 9 år i Namibia"
Erik Jessen, Kvie, Ansager fortæller om sin
medvirken i etablering af en planteskole, hvor folk
kunne købe træer til brug ved bygning af hytter og
madlavning. Behovet for store træmængder steg i takt
med et hastigt voksende befolkningstal.
(En tidobling i løbet af det 20. århundrede.)

Tirsdag den 14. marts kl. 14.30 i Sognegården, Ansager i samarbejde med Ansager Menighedsråd

Foredrag med Birgitte Breiner:
Mit liv som "tyskerunge"/Min mors skæbne som "tyskertøs"
Birgitte fortæller om sit eget liv som barn af en ung dansk
jurastuderende, der forelskede sig i en tysk soldat, der var
udstationeret i Århus i 1944-45.
Birgitte blev bortadopteret, men som voksen fik hun kontakt
med sin biologiske mor.
Derfor kan hun nu også berette om moderens skæbne som
"Tyskertøs".
Foredragsf oreningens bestyrelse:
Foreningen er medlem af Grundtvigsk Forum og bestyrelsen består af nedenstående personer:

Formand: Kirsten Juul-Andersen. Tlf. 2330 7162. kjuula@gmail.com
Næstformand: Birte Vejen-Jensen. Tlf. 2261 2520. birtevejenjensen@gmail.com
Kasserer: Jonny Dahlmann. Tlf: 2465 9573. jonnydahlmann@gmail.com
Sekretær: Merete Sandberg. Tlf: 2178 9991. meretesandberg@gmail.com
Medlem: Ingrid Jensen.

Tlf. 5137 9526. alstelte@gmail.com

Suppleant: Krista Kristensen. Tlf. 2585 0092. kristakr88@gmail.com
Gem programmet...!

Avisannoncer er efterhånden blevet så dyre, at de sluger mange penge, som vi
hellere vil bruge på foredragene. Derfor er det vigtigt, at I passer godt på
programmet.
Foredragene blive omtalt på Ansager Info og Skovlund.dk.
Mister I programmet, er det muligt at få et nyt, henvend jer blot
til én af bestyrelsesmedlemmerne.
Venlig hilsen Ansager–Skovlund Foredragsforening

