Vi byder velkommen tl
uformelt samvær med foredrag,
sang, musik og udfugter m.m.
Der serveres kafe, te og kager: Kr. 20.
Programudvalg
Kirsten Bache
Kirsten Brennum
Karen Klinkvort
Kontakt: tlf. 40897899
Mail: k@bache.dk
www.jaegersborgkirke.dk
Akvarellen på forsiden: Arne Madsen

1. halvår 2019

Jægersborg Kirke
Første trsdag
i måneden
Kl.: 14 – 16
PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2019

Tirsdag, den 8. januar - kl. 14-16
Dantes guddommelige komedie
Sognepræst Adam Garff vil give en introduktion til den norditalienske digter
Dante Alighieri’s ovennævnte hovedværk, skrevet i årene 1307-1321. Et
mesterværk om en pilgrim ved navn Dante på vandring gennem de tre
dødsriger Inferno, Pugatorio og Paradiso. Foredraget vil tage os med på en
vandring i pilgrimmens litterære fodspor med små ophold ved nogle af de
poetiske og rystende højdepunkter i værkets skiftende scenarier fra mørke og
død i inferno til lys og liv.

Tirsdag, den 5. februar - kl. 14-16
Tove Ditlevsen og kredsen omkring hende
Tove Ditlevsen kom til at stå centralt i kredsen af kvindelige digtere fra
krigens tid, f.eks. Hulda Lütken, Lise Sørensen m.fl. men også mandlige
forfattere som Otto Gelsted, Piet Hein, Halfdan Rasmussen m.fl. Lektor,
cand.jur, BA i litteratur-videnskab Jesper Møller-Andersen vil fortælle om
især kvinderne. Det var en tid med kvindefrigørelse, og ved oplæsning hører
vi det fineste, de skrev. Vi får en introduktion til forfatterne og især et indblik i
Tove Ditlevsens baggrund.

Tirsdag, den 5. marts - kl. 14-16
Livsmod og mælkebøtter
Et kaledoskopisk tilbageblik på forfatter Poul Kragelunds mange år i
folkeskolen – først som elev, siden som lærer på skoler i Vangede, Thy,
Albertslund, Rønne og Humlebæk. I foredraget belyses desuden tiden som
postbud i Nord-Vest og som pædagog i Pisserenden. Også min dialog med
Tvindskolerne bringes i spil – det samme gør min nuværende tilværelse som
forfatter, guide og foredragsholder. Foredraget rummer tilbageblik, synspunkter og anekdoter – vinklet humoristisk.

Tirsdag, den 2. april - kl. 14-16
Barske bibelhistorier – Gammel Testamente i ucensureret udgave
Sognepræst Jakob Rønnow vil føre os igennem mange af de blodige,
romantiske, erotiske, poetiske og højdramaiske fortællinger. De er jo utroligt
spændende! Samtidig får man på en meget underholdende måde en oversigt
til at se sammehængen og forløbet i Gammel Testamentes slidstærke
bibelhistorier. Ja, nogen får måske lyst til at åbne den selv!
Tilmelding til sommerturen den 16. maj.

Tirsdag, den 7. maj – kl. 14-16
”Verden af i går” – Stefan Zweig og kulturens sammenbrud
Sognepræst Kenneth Knikke vil fortælle om den østrigske forfatter Stefan
Zweig og hans ovennævnte posthum udgivne selvbiografi, der blandt mange
regnes for noget af den vigtigste litteratur fra mellemkrigsårene. Med Hitlers
fremstormen flygtede Zweig til England (1934) og derefter til New York (1940)
med sin anden hustru. Det Europa, som han kendte og elskede, så han nu
som værende på randen af sammenbrud, og uden nogen form for optimisme
tog ægteparret deres eget liv i Rio i 1942. I værket beskriver han ud fra egne
erfaringer den kultur og humanisme, han så smuldre og det rummer adskillige
referencer til samtidige intellektuelle.
Husk! Sidste chance for tilmelding til sommerturen den 21. maj.

Tirsdag, den 21. maj – kl. 10-17
Sommerturen går i år til Selsø Slot i Hornsherred
Vi vil få en rundvisning i et af Danmarks fineste barokslotte, der har
ligget stort set uberørt i århundreder. Derefter indtages frokosten på et
udvalgt smukt sted.
Pris og sted meddeles senere.

