TORSDAGSCAFÉ
EFTERÅR 2020
FOREDRAG, SANG OG FÆLLESSKAB I HJORTSHØJ SOGNEGÅRD TORSDAGE KL.14.30-16.30

VERDEN RUNDT MED MUSIK
OG FORTÆLLINGER
Foredrag med Katrine Faber
og Aksel Striim.
Torsdag 20. august kl. 14.30
Alle kulturer i hele verden har musik og
fortællinger, og kan man ikke et andet lands
sprog, kan mennesker spille eller synge sammen.
Skuespiller og historiefortæller Katrine Faber og
musiker og komponist Aksel Striim, begge fra
Hjortshøj, har gennem de sidste 30 år besøgt
mange lande i verden. Overalt har de haft musik
og fortællinger med som en måde at møde
mennesker og andre kulturer.
Foredraget er ledsaget af sange, musik, billeder og
mytiske fortællinger fra deres mange rejser.

HJEM TIL GÅRDEN MED
PETER PROVST
Mønsterbryder
Torsdag 3. september kl. 14.30
Peter Viuff, provst i Askov, fortæller om et liv som
mønsterbryder og om sine oplevelser i forbindelse med
optagelserne til TV2-programmet ”Hjem til gården”.
Hvorfor skal man have en præst med, når man skal på
’Herrens mark’?
Hvordan var det at spise ’grøntsagssmat’ og grovvalset
byggrød seks uger i træk?
Er ”simple living” vejen til et bedre og lykkeligt liv?
Hvor slemt kan troldefødder lugte, når de ikke har været
vasket i fire uger?
Hvorfor ser vi så meget reality-tv i vores tid?

p

HELDAGSTUR TIL INDUSTRIMUSEET
I HORSENS
Torsdag 17. september kl. 9.00 fra p-pladsen
På vej til Horsens, stopper vi et kønt sted,
hvor vi drikker vores medbragte kaffe og spiser
et rundstykke.
Kl. 10.30 Rundvisning. Der blandt andet viser den
tekniske udvikling, skolen og meget andet, tilbage
til 1880’erne.
Kl. 13.15 Frokost på Norsminde Kro.
Drikkevarer for egen regning.
Vi er hjemme i Hjortshøj igen senest kl. 17.00.
Pris for turen er 200,00 kr.
Tilmelding til turen fra d. 20 august og herefter.

DUOEN ”HIW OG SWING”
med Eric og Erling fra Hjortshøj
Torsdag 1. oktober kl. 14.30
Eric ogp Erling har spillet musik sammen i mange år.
De spiller henholdsvis guitar og harmonika og
synger til. Repertoiret er især ældre danske
”guldalder” klassikere fra perioden 1930 op til og
med 60’erne. Stilen er swingende.
Desuden inviteres publikum til at synge med på
nogle kendte sange undervejs.
Repertoiret indeholder f. eks, tekst og musik af:
PH, Kai Normann Andersen, Åge Stentoft,
Leo Mathisen, Sigfred Pedersen m fl.

TILBAGE TIL LIVET
Gadedrengen fortæller
Torsdag 22. oktober kl. 14.30
Jannik er tidligere gadedreng og har fra meget
ung alder levet på gaden i København hvor han
ernærede sig ved kriminalitet og salg af stoffer og
hælervarer.
Janniks foredrag er mest en fortælling om den
lange og hårde vej tilbage gennem systemet og den
personlige forandring til at kunne leve et mere
almindeligt liv med den baggage han har med sig.

SANGE OG SALMER JEG
FORBINDER MED HJORTSHØJ
Torsdag 5. november kl. 14.30
Iben vil fortælle om nogle af de sange og salmer,
som hun forbinder med Hjortshøj - eller som
simpelthen er skrevet i Hjortshøj.
Vi skal også høre om nogle af de møder og steder
og vandreture i og omkring vores by, som har givet
hende inspiration til vers og linjer i Ibens egne
sange og salmer - ofte med musik af vores egne
lokale komponister. Og undervejs skal vi
selvfølgelig synge en masse!

JULENS TRADITIONER –
FRA HEDENSKAB TIL GAVERÆS
Torsdag 26. november kl. 14.30
Hvad betyder ordet jul?
Hvor gammel er den nordiske jul?
Hvad er den ældste del af den moderne juletradition?
Hvem opfandt vores form for julestemning?
Foredraget vil kaste lys over hvordan den oldnordiske
hedenske vinterfest først blev forandret til kirkens
fødselsdagsfest for Jesus for siden at udvikle sig til
detailhandlens største kampagneplatform.
Benno Blæsild, der som verdens første juleinspektør
har stået for Julen i Den Gamle By fra 1997 til 2004,
belyser de historiske rødder bag den mest udbredte
mærkedag på kloden.

ALLE ER VELKOMNE!
Vi skal hygge os med hinanden, og der bliver mulighed for at købe kaffe og kage til
kun 20 kr. pr. person. Vi glæder os til at se dig!
Dorthe, Karen Margrethe, Lona, Henny og Hanna. Tlf. 22 57 12 28
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