Program for 2014-2015
27/10-2014 Tidl. distriktsjordemoder Kirsten
Bestyrelsen for
Kalø Vig afdelingen.

Alquist fortæller om sit ophold i
Grønland

10/11-2014 Skumringstid. Højtlæsning på biblioteket i
Hornslet (OBS
kl.19.00)
”Stallo” af Steffan Spjut

24/11-2014
Willy Egmose
fortæller om at være blind organist og komponist

Formand

Næstformand

Anne-Marie Andersen
Tlf. 2030 6688
max-og-anne-becher@mail.dk

Kasserer

Anne Margrethe Hansen
Tlf. 8699 4580 / 6089 5480
grethansen@gmail.com

Sekretær

Peer Laursen
Tlf. 8699 4817 / 2348 9766
peerlaursen@mail.dk

Medlem

Rita Lading
Tlf. 5314 5789
krl@rosenholmsnet.dk

Medlem

Bodil Henriksen
Tlf. 8697 4188 / 2076 9688
mosekonenbodil@gmail.com

26/1-2015 Poul
Smedegård Andersen og Lise Baastrup fortæller
om modstandskvinden Pie Baastrup Thomsen

23/2-2015 Jens
Jørgen Refshauge fortæller om krigen 1914-18. ”Med farfar til Østfronten”

23/3-2015 Generalforsamling Efterfølgende

Per Andersen
Tlf. 8639 8066 / 5136 0802
baunhoejgaard@andersen.mail.dk

Medlem

Ove Mosbæk Larsen
Tlf. 8699 4425 / 2623 4425
ovemlarsen@rosenholmsnet.dk

fortæller Kåre Kristensen om at være sømand i
tresserne i DFDS og ØK.

13/4-2015 Karen Ellemann
8/6-2015 Venskabsbymøde i Finland
Entre for kommende sæson:
medlemmer kr. 50,- , ikke medlemmer kr. 60,-.
Inkl. kaffe/te m/brød.
Betaling ved indgangen

Sæt x i kalenderen, og inviter venner,
naboer m.fl. med til en hyggelig aften
i Foreningen Norden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Foreningen
NORDEN
Kalø Vig

r
Arrangemente
P ro g r a m fo r
2014 - 2015
Klok k e n 19 .30
Løgtenvej 27,
Hornslet
OBS OBS OBS OBS
På grund af ombygning af
Sognegården er møderne i
2014 henlagt til Kirkens
Korshærs Galleri Løgtenvej
27, 8543 Hornslet

Program for 2014-2015
27/10-2014
Kirsten Ahlquist
Foredrag om sit ophold i Grønland
Tidligere distriktsjordemoder Kirsten Ahlquist, Billund
kommer og fortæller om sit liv som jordemoder. Der venter deltagerne en spændende og levende aften, for Kirsten
har noget at fortælle efter en lang karriere som jordemoder både i Danmark og Grønland - og hun er god til det.
I Grønland har Kirsten været med til helikopter evakuering af en fødende kvinde midt om natten i Aasiaat
(Egedesminde), nord for polarcirklen. Den fødende blev på
hundeslæde transporteret fra hjem til fly af de lokale - og
blev herefter, sammen med Kirsten, fløjet til sygehuset i
Aasiaat.
Kirsten, der er fhv. jordemoder i Hornslet, vil fortælle og
vise lysbilleder fra Grønland.

10/11-2014
(OBS kl. 19.00)
Skumringstid i Norden
Årets tema: Trolde i Norden
Højtlæsning på biblioteket i Hornslet

”Stallo” af Steffan Spjut
(Baseret på den danske udgave 2013 oversat af Jacob Jonia
på Forlaget Klim) .
En svensk gyser med baggrund i samisk mytologi om
troldvæsen.

24/11-2014
Willy Egmose, der er tidl. organist i
Skjern Kirke, er samtidig en aktiv jazzmusiker.
Willy Egmose er landskendt musiker og komponist og
spænder vidt i sit musikalske repertoire. Fra
den klassiske salme over den rytmiske salme og videre

.
ud til en jazzifiseret udgave af fx “Nærmere Gud til dig”.
Willy Egmose har skrevet melodier til en række nye salmer,
bl.a. en del af salmedigteren Lars Busk Sørensens salmer i vores salmebog. Han har også udgivet “Salmer og sange til skole
og kirke”.

26/1-2015
Pie Baastrup Thomsen (modstandskvinde)
Lægedatteren fra Hornslet og hendes familie bliver vigtige brikker i den danske modstandskamp 1940-45. Fra det trygge
hjem, hvor retfærdighed er en dyd, kommer hun ind i illegalt
arbejde. Hun huser højtstående faldskærmsfolk, er kurér og
deltager i våbenmodtagelser.
Hun bliver taget af Gestapo og gennemlever det hele: celle i Vestre Fængsel, forhørene, krigsretten på Dagmarhus, transport i
kreaturvogn gennem Tyskland og 10 måneders rædsler i nazisternes tugthuse. Med sit lyse humør forsøger hun at holde modet oppe hos sine lidelsesfæller og undertrykke angsten hos sig
selv – men kampen har en pris.
Pies datter Lise beretter om, hvordan krigens følger fortsætter
og også sætter dybe spor i livet hos ”modstandsbevægelsens
børn”.
Lise akkompagneres af Poul Smedegaard Andersen.

23/2-2015
Sognepræst Jens Jørgen Refshauge »Med farfar til Østfronten - blade af en sønderjydes
dagbog«.
Hvad gør det ved et menneske at vokse op i et besat Sønderjylland? Og hvad gør det ved et menneske at blive tvunget til at
gå i krig for besættelsesmagten? Med et døgns varsel blev min
farfar indkaldt og tvunget til at arbejde som tysk soldat alle fire år under 1. verdenskrig. Med et døgns varsel måtte han forlade sit hjem, sin hustru og deres ni børn. Dette foredrag handler om de begivenheder, der kom til at præge hans liv.
Jeg har læst min farfars håndskrevne erindringer, hans breve
hjem til familien og ikke mindst hans dagbøger fra Østfronten.
Dagbøgerne og de mange hundrede breve, som han omhyggeligt skrev, giver et enestående indblik i dagligdagen ved fronten og hans tanker om krig og kærlighed og Gud.

23/3-2015
Generalforsamling
Efterfølgende fortæller Kåre Kristensen om at
være sømand i tresserne i DFDS og ØK.

13/4-2015
Foreningen Nordens formand
Karen Ellemann
Foreningen NORDEN - Aarhuskredsen inviterer til
kredsmøde Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00
i Ellevangkirkens mødesal. Adrese: Jellebakken
42, Risskov
Mødets tema er: "Aktuelle nordiske sager" ved
Landsformand, Karen Ellemann.
Karen Ellemann vil komme ind på det, der rører
sig i landsforeningen og på Nordisk Rådsplan.
Der vil blive god lejlighed til debat med Karen
Ellemann om det, der optager lokalafdelingerne
her i kredsen.
Der vil blive serveret kaffe og kage til en pris af
25,00 kr. pr deltager.
Tilmelding til Peer Laursen, mail: peerlaursen@mail.dk eller tlf. 8699 4817. senest 6. april
2015.

8/6-15/6-2015
Venskabsbymøde i Finland
Kristinestad indbyder til Venskabsbymøde, og i planlægningen deltager vores sædvanlige chauffør Kaj
Rasmussen. Turen vil gå over Ålandsøerne og varer
fra mandag til mandag ugen efter.
Noter allerede nu muligheden for en anderledes ferietur.

