Program - foredragsrække i Taastrup
MANDAG D. 20/9-2021 KL. 14-16
Arne Woythal: Fra Murmansk til Stillehavet
Arne Woythal er søn af krigssejler. Kom til en
spændende eftermiddag, hvor du hører historien om
faderen Axel Emil Martin Woythals oplevelser som
dansk krigssejler i allieret tjeneste. Historien er
desuden udgivet som bog på Byens Forlag 2020.

MANDAG D. 25/10-2021 KL. 14-16
Tommy Christensen: Dit efternavn fortæller Historie
De færreste tænker nok over, hvilken historie, der
gemmer sig i den danske navneskik og hvorledes
samspillet mellem for- og efternavne oftest har
rødder i middelalderlig navngivningstradition.
Denne gang tager vi tager fat på navneskik, og du
introduceres til patronymer, stednavne, erhvervsnavne og egentlige slægtsnavne.

MANDAG D. 8/11-2021 KL. 14.16
Laura Lava: Garderobeskolen
Kom med til 2 hæsblæsende timer, hvor du lærer at
forvandle din garderobe fra begrænsninger til muligheder! Ryd op, kategoriser og sammensæt på ny med
nemme outfitmetoder, der giver nye fede looks.
Få indblik i garderobeopbygning til din egen stil og lær
at planlægge nye køb, så du investerer i det du
mangler, ikke det du plejer.

Foredragsrækken foregår i
Medborgerhuset i Taastrup
Taastrup Hovedgade 71

MANDAG D. 3/1-2022 KL. 14-16
Lars Forchhammer:
Inspiration fra Georgien og Ukraine
Lars sætter spot på 2 lande fra det tidligere Sovjetunionen, som både før og nu har kunnet begejstre
besøgende med masser af natur- og kulturoplevelser.
De er begge lette at komme til, da der ikke kræves
visum. Og befolkningen i begge lande har en naturlig
imødekommenhed over for os fremmede. Lars vil
berøre mange forskellige typer af oplevelser - lige fra
cykelture i Ukraine til til svovlbade i Georgien.

MANDAG D. 14/2-2022 KL. 14-16
Journalist og forfatter Helle Merete Brix:
Når terroren rammer
For syv år siden ramte terroren Danmark. Terror
er blevet en del af vores og Europas hverdag. Men
hvordan er det for de mennesker, der mister nogen i
et angreb eller overlever et? Forfatteren fortæller med
udgangspunkt i sin bog ”Blandt kolibrier og kalasjnikover”. Om terrorens ofre.

MANDAG D. 14/3-2022 KL. 14-16
Jakob Skovgaard-Petersen:
Muslimernes Muhammad og alle andres
I sin nye bog ”Muslimernes Muhammad – og alle
andres” fortæller professor Jakob SkovgaardPetersen historien om, hvordan skiftende tider og
ikke mindst skiftende kulturer har fortolket profetens
liv, ord og gerninger; fra de tidligste kilder og frem til
i dag, hvor to milliarder mennesker bekender sig til
islam, og hvor også mange ikke-muslimer har stærke
meninger om Muhammad.

Fordragsrække
i Taastrup
Kom med til en spændende
foredragsrække i
Medborgerhuset i Taastrup
Taastrup Hovedgade 71

