AOF Foredragsrækken i Taastrup
Sæsonprogram 2022/2023
Holdnr.: 4022211001

Mødested
Taastrup Medborgerhus, lokale 3
Mødetid

Pris
Alm: 850 kr.
Pensionist Albertslund: 595 kr.
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Kl. 13.30 – 15.00
Uge 36
Mandag 05/09

Pernille Ipsen
Syv liv i Rødstrømpebevægelsen
I årene 1970-1975 spredtes kvindebevægelsen og særligt den store
spraglede Rødstrømpebevægelse med gevaldig hast og blev en af de
vigtigste sociale bevægelser i Danmarkshistorien.
Med udgangspunkt i sin egen familiehistorie – de syv kvinder, hun
kaldte mor – fortæller historiker og forfatter Pernille Ipsen om livet i
midten af Rødstrømpebevægelsen. Hendes syv mødre mødtes på
Femø kvindelejr i sommeren 1971 og var med til at besætte det første
Kvindehus i København i efteråret 1971. De etablerede et
kvindekollektiv ved siden af Kvindehuset og kastede sig helhjertet ind
i kvindekampen med det ambitiøse mål at frigøre sig fra patriarkatet,
skabe plads til nye måder at være kvinder på og derigennem lave en
mere lige og retfærdig verden. Det viste sig at være et større arbejde,
end de havde regnet med, men de nåede et langt stykke af vejen.
Foredraget er baseret på Pernille Ipsens kollektive biografi Et åbent
øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt (Gyldendal 2020).

Uge 40
Mandag 03/10

Louise Koch
Kongernes kvinder
Bag enhver stor mand...
Vi kender alle historierne om kongerne – om politik og magt, om
arvefølge, alliancer og skandaler. Men hvad med alle de kvinder, der
gennem tiderne og udfordringerne stod ved deres side?
Louise dykker ned i historien og mærker suset fra 600 års kvindelig
kongehistorie med historier om dronninger og elskerinder. De
kvinder, kongen giftede sig med eller havde affærer med uden for
ægteskab. Hvad tænkte de, når det brændte på, hvad drømte de om,
hvordan handlede de, og hvilke interesser havde de selv?
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Uge 44
Mandag 31/10

Niels Ole Frederiksen
Født i Horsens Tugthus
Niels er født og opvokset i Danmarks vel nok mest afgrænsede
kirkesogn – nemlig Horsens Statsfængsel. Eller som stedet hedder i
sin oprindelige og folkelige version ”Horsens Tugthus”. Mellem dette
kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje
ringmure er Niels født i det nordvestlige soveværelse i en af
anstaltens funktionærboliger. Det specielle ved dette sogn var også,
at sognebørnene ikke kunne løse sognebånd. Hans far var ikke indsat,
men ansat. En lille men dog afgørende forskel. Han blev døbt i det
afgrænsede sogns egen kirke – Fængselskirken. Hans far var, da Niels
blev født, viceinspektør og blev senere inspektør ved fængslet.
Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen og
halvtredsernes Danmark og omhandler nogle af de fanger Niels som
barn kom i kontakt med.

Uge 2
Mandag 09/01

Tine Larsen
Landet med de mange facetter
Tine vil fortælle lidt af hvert om Indien - om de mange fremmedartede
kulturer og religioner, om gamle traditioner, berømte og ukendte
bygningsværker? Om briternes tid i Indien og indernes kamp for
selvstændighed, om kulturmøder, gæstfrihed og om skikke og mad.
Piger og kvinders forhold og dansk historie i Indien. Store kontraster,
farver og landskaber og enorm venlighed, dagligdag og fest. Med
masser af flotte billeder.

Uge 6
Mandag 06/02

Thomas Kvist Christiansen
Danmarks eneste Auschwitz-overlever: Arlette Andersen
Den franske jødiske Arlette Levy var bare 19 år, da hendes liv blev
ændret radikalt under 2. Verdenskrig. Den 25. november 1943 blev
hun arresteret og efterfølgende deporteret til Auschwitz - ganske
enkelt fordi hun var jøde. Cirka 75.000 franske jøder blev deporteret til
Auschwitz. Cirka 2.500 franske jøder overlevede - blandt andre
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Arlette Levy og hendes gode veninde Denise. De vendte hjem til
friheden i Paris i maj 1945 efter to dødsmarcher. Tag med på en
historisk rejse fra Marais-kvarteret i Arlettes barndomsby Paris til
nazisternes værste døds- og udryddelseslejr Auschwitz. Her snød hun
døden og overlevede et års fangenskab fra januar 1944 til januar 1945.
Uge 12
Mandag 20/03

Peter Lautrup-Larsen
Fra Schlüter til Støjberg
Peter giver et helt personligt billede af begivenheder og personer i dansk
politik. Vi kommer ind bag historiske beslutninger, der den dag i dag
former dansk politik. Som førstehåndsvidne fortæller Peter om
oplevelser og erfaringer fra Christiansborg og de personligheder, der
gennem tiden har formet det politiske landskab. Peter har sågar selv
oplevet at være en del af den politiske proces. Senest da hans spørgsmål
til Inger Støjberg og hendes svar blev fremhævet af Rigsretten som en
del af den bevisførelse, der førte til hendes dom. Foredraget er krydret
med anekdoter fra Peters egne møder med store politiske
personligheder.
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