
Alle foredrag foregår i Spjald Kulturhus
Nørre Søndergårdsvej 1,  6971 Spjald

Torsdag d. 19. januar kl. 19.30
”Fortællinger fra Canada”
v. Bodil Toftdahl, Grønbjerg
Canada er et land med skøn natur og store vid-
der. Mange danskere er udvandret til Canada og 
har skabt sig et liv dér, ofte fra en beskeden start. 
Den danske kirke i Vancouver er bygget af danske 
emigranter i 1937, og den er stadig et samlingssted 
for danskerne og deres efterkommere i Vancouver. 
Sognepræst Bodil Toftdahl har været præst for menigheden i 6 år, 
indtil hun vendte tilbage til Danmark i 2012 som sognepræst i Nørre 
Omme og Ørnhøj. Ved foredraget viser hun billeder fra Vancouver og 
fortæller om mennesker, hun har mødt.

Torsdag d. 2. februar kl. 19.30
”I morgen er den første dag 
i resten af dit liv”
v. Henrik Oest, Aarhus
Årene går hurtigt, og med alderen føles det, som 
om det går hurtigere og hurtigere. Vi hader at spilde 
tiden og elsker at spare tid, selvom vi ikke kan sætte 
den sparede tid i banken for at bruge den senere hen.
Et alvorligt, opmuntrende og humoristisk foredrag om at leve livet 
med rettidig omhu og med tidens ophør for øje, - et emne, der optager 
os alle - med litterære eksempler fra bla. Benny Andersen, Ludvig 
Holberg og Svend Åge Madsen.

Torsdag d. 2. marts kl. 19.30
”Det at være tyskerbarn 
- om fortielser og løgne”
v. Lillian Nørgaard, Brædstrup
Krigens drama trækker altid skæbnespor i efterti-
den, også krigens største kærlighedshistorier. Blandt 
de største tabuemner er resultaterne af elskovsmø-
der mellem besættelsesmagtens soldater og den 
besatte nations unge kvinder: krigsbørnene. Sådan et barn er Lillian 
Nørgaard og hun vil fortælle om, hvor underligt det er, når ens foræl-
dre er døde at opdage, at man er bortadopteret. Men finder man så ud 
af, at ens far er tysk soldat, så er det svært for rigtig mange at forholde 
sig til. Historieskrivningen har ikke noget særligt nuanceret syn på 
mødrene og krigsbørnene, der blev resultatet af den tyske forbindelse.   

Torsdag d. 16. marts kl. 19.30
”Børn og sorg”
v. Jes Dige, Skyggebørn
Om menneskers måde at omgå hinanden på i for-
bindelse med sygdom og død. 
Jes Dige modtog i 2006 Sabroeprisen for sin 
mangeårige indsats for børn, der har mistet forældre 
eller søskende. I 1992 tog han initiativ til at danne 
landets første sorggrupper for børn, og han har 
siden hjulpet mere end 500 børn med at bearbejde 
sorgen over tab af forældre/søskende.

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30
”På kanten af livet med 
Per Larsen”
Per Larsen har bl.a. stået i spidsen for efterforsknin-
gen 1988-91 af Blekingegade-sagen og af krimi-
naliteten i forbindelse med rockerkrigen 1996-97. 
Han har ofte optrådt som talsmand for politiet i 
medierne. Snart 40 år blev det til i politiet, og vi 
kender ham fra alle kampe mod f.eks. autonome og bandemedlem-
mer. Per Larsen er jovial og oprigtig, når han medlevende og med en 
altid positiv tilgang fortæller om sit liv og levned. Det er bestemt ikke 
kedeligt, men både vedkommende og humoristisk. I 2012 blev Per 
Larsen formand for børnerådet

Torsdag d. 10. november kl. 19.30
”Hvad er det du siger?”
v. Helge Teglgård, Odder
Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog med en 
talepædagog ved roret. Hvorfor kan vi ikke forstå 
hvad de siger i TV? Hvorfor taler vores børn og 
unge så utydeligt? Kan vi gøre noget ved det? Hvad 
kan vi overhovedet udtrykke ved hjælp af ord? Alle 
har en mening om vores brug af sproget. Hér vil 
vi diskutere sprogstil og dialekter, historie og individuelle forskellig-
heder for at få større forståelse af vores godt brugte modersmål. Med 
indlagte rim og remser, recitation og sang.”

Torsdag d. 24. november kl. 19.30
 ”Christian den X.  – skurk 
eller helt?”
v. Niels Ole Frederiksen, Middelfart
I påsken 1920 var vi tæt på at få afskaffet konge-
dømmet i Danmark. Christian den X. var ved sin 
personlige og politiske indblanding årsagen til den 
dramatiske krise i påsken 1920. Christian X. var 
konge fra 1912 til 1947. Det var en dramatisk tid. Første verdenskrig, 
salget af de Vestindiske Øer, Grundlovsændringen i 1915, hvor vi fik 
kvindelig valgret, Genforeningen 1920, økonomiske kriser, politiske tra-
kasserier og ikke mindst den fem år tyske besættelse af Danmark. Ofte 
var kong Christian X. selv årsag til sine vanskeligheder, men med tiden 
og ikke mindst under den tyske besættelse blev han nærmest et ikon og 
samlingspunkt for befolkningen. 

Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Adventsmøde 
Vi begynder med gudstjeneste i Brejning Kirke
v. Anne Hillgaard. 
Spjald-Grønbjergkoret medvirker. 
Herefter er der kaffe i Spjald Kulturhus. 

Efter kaffen fortæller 
Ivar Brændgaard, forhenværende højskoleforstander og 
TV-direktør om: 
”Værdier, der ikke kan måles, vejes eller købes”
Hvad er det, der gør et menneskeliv værd at leve? Hvad er det egent-
lig, der tæller i livet, når alt kommer til alt, og livets regnebrædt skal 
gøres op? 
Dette vil blive belyst med eksempler fra foredragsholderens eget liv. 
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Annoncesponsor:

Pris for hele sæsonens 8 foredrag: 400 kr, 1 foredrag 70 kr
Kaffe: 35 kr. Øl og vand kan købes.


