1. Foredragsrække
Tovholder Ole Fabech tlf. 5139 6837 fabech@city.dk og Per Lund Hansen tlf. 2068 4727
plh@os.dk
Der vil blive arrangeret ét foredrag hver måned september til april måned – normalt på den
første tirsdag i måneden. Medlemmerne møder bare op i Jonstruphus og deltager i foredraget.
Ingen tilmelding. Det første foredrag om årgang 46 ved Per K. Larsen var en stor succes –
velbesøgt med 52 deltagere – der engageret og medlevende hørte og bidrog under foredraget
samt glædedes vil fællessangene.
Planlagte foredrag
1. Foredrag MATODORS DANMARKSHISTORIE
- se nærmere beskrivelse på første side:
2. Foredrag. FURESØ GENNEM ALLE TIDER
ved Lokalhistoriker Niels B. Thomsen
Tirsdag den 3. december kl. 19.30 i Jonstruphus
3. Den 8. januar 2020
HISTORIEN OM ”VÆRLØSE TÅRN” forhistorien, flyvekontrol i Danmark og
Europa, hvordan det hele startede ved pensioneret flyveleder Mogens Houman
4. Den 4. februar

FYRRE FED OG FÆRDIG – bud på en slankekur
der virker ved Eddi Meier

5. Den 3. marts 2020

BRINGE historisk foredrag ved Niels Bødker Thomsen

6. Efteråret 2020

DEPRESSION – den stille dræber ved Eddi Meier

7. Senere historiske foredrag
 Det ældste Kirke Værløse og Hvideslægten
 Bringe
 Jonstrup
 Egnens skove med Jonstrup vang
 Alugod, en ung og fornem jernalderkvinde
2. Musikforedrag ved pensioneret højskolelærer og musiker Ole Sterndorff – tovholder Ole
Sterndorff. Foredragene kommer til at ligge den 3. tirsdag i hver måned i Jonstruphus.
Medlemmerne møder bare op i Jonstruphus – der er ingen tilmelding. Det første foredrag,
hvor Ole levende fortalte om Halfdan Rasmussen var rigtigt spændende og velbesøgt med 34
deltagere, som udtrykte stor tilfredshed med foredraget.
1. Skillingsviser
tirsdag den 19. november kl19.30
Eksempler på skillingsviser fra 1500 tallet til i dag.
Julius Strandberg - visesamling.
Fællessange.
2. Evert Taube
tirsdag den 17. december kl. 19.30
Sveriges mest kendte viseforfatter og komponist. Han var maler, tegner o.a.
Fællessange.

3. I 2020 kommer der følgende musikforedrag
 Naverne
Deres kultur, sange og historie.
Fællessange.
 Benny Andersen
Vel Danmarks bedst kendte digter og forfatter.
Selvfølgelig fællessange.
 Osvald Helmuth
Hans liv og sange hentet fra hans egne og Fritz Helmuths bøger.

