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

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

Torsdag d. 17. januar kl. 19.30
”Kovendinger - Liv i sproget”
v. Johs. Nørregaard Frandsen, Odense
Der er liv i sproget! Det bevæger sig, det knirker 
og knager. Det forarger og forbistrer, men først 
og fremmest så forløser det. Sproget, det daglige 
talte og skrevne dansk, er i stadig udvikling. Ord, 
vendinger og begreber opstår, andre forgår. Ord 
importeres, fordrejes og slides op. I foredraget vil 
jeg give eksempler på sprogets skønne og skæve liv, ligesom jeg vil 
diskutere forholdet mellem sprog, identitet og selvbilleder. Det vil ske 
i afslappet form med plads til spidse bemærkninger, munterhed og 
humoristiske eksempler fra den store kuffert af sprogligt bagage, vi 
kalder det danske sprog. 

Torsdag d. 31. januar kl. 19.30
”Hvorfor skal en handikappet 
Holmbo lade sig begrænse”
v. Torkild Olesen, formand for Dansk 
Blindesamfund og Dansk Handikapfor-
bund.
Thorkild Olesen er født i Ringkøbing. Han er cand.
mag. i historie og religionsvidenskab fra Aarhus 
Universitet. Han blev født med grøn stær og har hele livet haft et 
synshandicap. Han blev blind som 21-årig i 1992. Han har været en 
del af den danske handicapbevægelse i mange år og startede i Dansk 
Blindesamfunds Ungdom som 18-årig, hvor han senere blev formand

Torsdag d. 28. februar kl. 19.30
”Da Aage forsvandt”
v. Rita Knudsen, Gl. Ry
Da Aage fik konstateret Alzheimer stod Rita i et for-
færdeligt dilemma, for hvad gør man, når den man 
elsker forsvinder for øjnene af en? Kan man bevare 
kærligheden til sin mand, hvis han mister hukom-
melsen og hans tilstand forværres. TV2 fulgte i seks 
år Rita Knudsen og Aage Rasmusens barske kamp mod demens. 

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30
”Hvem har malet himlen blå?”
v. Jeanett Ulrikkeholm, Taastrup
Et foredrag om Halfdans Rasmussens liv og 
digtning. Halfdan har skrevet mange digte for 
børn, men han har også skrevet filosofiske digte for 
voksne, hvori han lufter sine tanker om alt mellem 
himmel og jord. Digtene virker til tider pjankede, men skraber man 
lidt i overfladen, afsløres dybe bibetydninger og spidsfindigheder.
Jeanett synger nogle af Halfdans sange og akkompagnerer på guitar 
og lut.

I kaffepausen afholdes ordinær generalforsamling 
i henhold til vedtægterne.

Torsdag d. 8. november kl. 19.30
”Baronessen, der blev 
kvinderettighedsforkæmper”
v. Tidl. lærer Birgitte Grün Christensen, 
Lem
Birgitte vil tage os med på en spændende rejse 
sammen med en spændende kvinde, forhenværende 
amtmandinde i Ringkøbing  Astrid Stampe Fed-
dersen, der var medstifter af Dansk Kvindesamfund og livet igennem 
arbejdede ihærdigt for”Kvindens lige stilling med manden i familie, 
samfund og stat”, hvilket i 1922 førte til, at hun fik fortjenstmedaljen 
i sølv.

Torsdag d. 22. november kl. 19.30
”Jeg vil have ret til at fejle!”
v. sognepræst Gerda Neergaard Jessen, 
Fårvang.
Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med 
det perfekte menneske, som ønsker den perfekte 
karriere, den perfekte familie, den perfekte krop, og 
som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra 
sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. 
Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i 
øjnene, at man er fuld af fejl.

Torsdag d. 6. 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: 
”Det brune guld”
v. journalist Jan Svendsen, Brande
Den ultimative historie om Danmarkshistoriens 
mest mærkværdige boplads og arbejdsplads. På 
otte hektiske år i 1940’erne mister 80 arbejdere 
livet, mens andre finder en guldgrube i brunkulsle-
jerne. Alle nyder godt af brunkulsarbejderne, som 
sætter livet på spil og lever en grå hverdag med 
få muligheder, men mange penge til lokkende smugkroer, 6’erspil og 
kannibalfester. Produktionen slutter i 1970, men dramaet lever endnu. 
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Annoncesponsor:

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30
”Talent findes overalt”
v. Mads Bille, dirigent for Herning Kir-
kes Drengekor og kunstnerisk leder af 
Den Jyske Sangskole og Sangens Hus. 
”Jeg vil være operasanger - eller jægerkorpssol-
dat.”
Sådan sagde en af de talenter, som Mads Bille har 
undervist. Han fortæller om udviklingen af Herning Kirkes Dren-
gekor til landets skarpeste talentmiljø for unge mandssangere, om 
etableringen af Den Jyske Sangskole og Sangens Hus.


