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

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

Torsdag d. 18. januar kl. 19.30
”Fuck Janteloven, her kommer 
X-factorloven”
v. Johannes Andersen
Overalt i samfundet har man indført systemer og 
synlige symboler, der fortæller, at man skal tro på, 
at man er god. Ifølge Johannes afspejler det netop 
en grundlæggende mentalitet, der har bredt sig i 
samfundet. En mentalitet, som kort kan sammenfat-
tes i X-Factor-loven, der starter sådan her: ”Du skal virkelig tro på, 
at du er noget særligt.” I foredraget ser Johannes Andersen nærmere 
på denne X-Factor-lov som udtryk for en grundlæggende mentalitet i 
samfundet.
.
Torsdag d. 1. februar kl. 19.30
”Himmel, hav og Harboør”
v. Jens Kristian Lings, Fjaltring
Omdrejningspunktet er drukneulykkerne i 1893 
og 1897, som blev en væsentlig årsag til Thyborøn 
Havns oprettelse. Der fokuseres på den tids store 
åndelige modsætning mellem vækkelsernes Har-
boøre og det naturalistiske København. Pressens 
udlægning af især pastor Moes tale ved begravelsen 
i 1893 vil blive behandlet.
Foredraget har som ramme Erik Bertelsens roman, ”Harboørefolk”, 
hvorfor kommentarer til dele af hans ret omfattende forfatterskab 
vil indgå. Hans beskrivelser er båret af ærlighed og en dejlig hu-
mor. ”Harboørefolk” vil kort blive sammenlignet med Hans Kirks 
roman”Fiskerne” og filmen ”Guds Børn”.

Torsdag d. 1. marts kl. 19.30
”Mennesker der har krydset min 
vej i med- og modvind.”
v. Inge-Dorthe Kaasgaard, Torsted
Glimt fra 25 års langt præsteliv.
Foredraget bliver krydret med sange fra højskole-
sangbogen, og vil både kalde på latter og måske en 
lille tåre i øjenkrogen.

Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
”Kvinderne på Sølvheden og 
Havets døtre”
v. Hanne Faldborg
Forfatter Hanne Faldborg er født i Stadil,og hun 
vil fortælle om sine slægtsromaner, der foregår på 
vores egn, ”Kvinderne på Sølvheden” og ”Havets 
døtre”. Foredraget er pakket ind i vestjysk humor 
og egenart, og bliver en medrivende fortælling om 
menneskers ulige kamp for et bedre liv. Hanne 
Faldborg lover, at lattermusklerne kommer på 
overarbejde - men deltagerne får også noget med 
hjem.
I kaffepausen afholdes ordinær generalfor-

Torsdag d. 9. november kl. 19.30
”Livstræet og andre nyere 
sange fra Højskolesangbogen”
v. Kis og Hans Holm
Vi skal synge en række sange fra 
Højskolesangbogen med fokus på de nyere 
sange. Kis binder sangene sammen med fortællinger og små anekdo-
ter. Efter pausen bliver der mulighed for at foreslå sange fra Højskole-
sangbogen.
Arrangeret i samarbejde med 
Spjald Grønbjerg Musikforening.

Torsdag d. 23. november kl. 19.30
Tove Uth, Saxild om at være
”Datter af en modstandsmand.” 
Min far Jens Toldstrup var nedkastningschef for Jyl-
land under besættelsen. Han overtog hvervet efter 
godsejer Flemming  Juncker, der måtte flygte til 
England. Han organiserede jernbanesabotager 
og hjalp piloter fra nedskudte bombefly til det 
neutrale Sverige. For sin indsats blev han af de alli-
erede betegnet som Europas bedste modtagechef, og han modtog efter 
krigen æresbevisninger fra USA, Frankrig og England   

Torsdag d. 7. 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 foredrag 
v. René Bautista Hankelbjerg,
Naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern 
Museum

”Spænd sejlet, for  nu tager vi på 
langfart til trope-kolonierne.”
Vi skruer tiden ca. 525 år tilbage, og så følger vi de store opdagelses-
rejser. Vi hører hvordan sømænd fra Tvillingeriget Danmark-Norge 
stævner ud og opretter kolonier, som sætter gang i det helt store han-
delseventyr. Det er en historie med en mørk bagside, med slavehandel, 
pirateri og utallige farer. Foredraget formidles med aktivt inddragelse  
af alle sanser, så forvent at du skal bide i en (kikset?) beskøjt og dufte 
til Rom.
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Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30
”Erindringens Etik”
v. Kjeld Holm, tidl. biskop i Århus Stift
Biskop emeritus Kjeld Holm vil med baggrund i 
sine bøger fra 2010 og 2013 ”Åbne døre” og ”Man 
lever af det, man får skænket”, samt om en ny bog 
af hans hånd, der udkommer ved juletid, fortælle 
om erindringens vægt, når det handler om etikken. 
For det er fortidens skikkelser, som gjorde hans 
og andres liv større, og som udtrykte en holdning om det gode og det 
onde. Andre forfattere som Tage Skou-Hansen, Leif Panduro, Martin 
A. Hansen og Per Nyholm skildrer i deres bøger det samme, og de vil 
også blive inddraget.


