GAMBORG
FOREDRAGSFORENING
90

Program 2020-2021
Gamborg Foredragsforening er stiftet i 1927 og har siden dens start
arrangeret alt fra litterære foredrag til vælgermøder, smagsaftner,
musikalske oplevelser, rejsebeskrivelser mm.
Med udgangspunkt i det hyggelige Gamborg Forsamlingshus , byder
foredragsforeningen ind til nære og tætte oplevelser med mennesker
som brænder for at fortælle den gode historie.

Nu er programmet klar til den nye sæson
20. oktober 2020
Kl. 19.00

Er du dus med himlens fugle
Landevejens ridder - Jørgen Jensen fra
Mølleløkken
23. november 2020 Bystævne - generalforsamling
Kl. 19.30
Generalforsamling Foredragsforeningen
3. december 2020 Verdens bedste julebanko
Kl. 19.00
17. januar 2021
Helle Bertram
Kl. 19.00
- en litterær salon om det sted, du bor
og den, du er
Uge 9-2021
Verdens rejsende fra Brenderup
20. marts 2021 Årets påskefrokost i forsamlingshuset
Kl. 13.00
Bemærk: alle arrangementer afholdes iht. gældende corona regler.

Vi håber at se jer til nogle spændende arrangementer og husk
at tage en ven med. Det er sjovere at dele oplevelser med
andre!
HUSK. Der er altid gratis kaffe og kage til vore
arrangementer.

2020-2021
20. oktober 2020
Kl. 19.00
Forsamlingshuset
Pris:
Medlemmer: 60 kr
Andre: 90 kr.

25. november 2020
Kl. 19.30
Forsamlingshuset
Gratis adgang
3. december 2020
Kl. 19.00
Forsamlingshuset
Pris:
Pr. plade: 20 kr
6 plader: 100 kr
17. januar 2021
Kl. 19.00
Forsamlingshuset
Pris:
Medlemmer: 60 kr
Andre: 90 kr.

Uge 9 2021
Pris:
Medlemmer: 60 kr
Andre: 90 kr.

Program
Er du dus med himlens fugle
Landevejens ridder - Jørgen Jensen fra Mølleløkken
Jørgen drømte som barn om det frie liv på landevejen og som pensionist blev
drømmen til virkelighed.
Jeg går på landevejen som vagabond ca. 14 dage hver sommer.
Undervejs bliver fordomme og syn på andre mennesker udfordret.
Foredraget handler om, hvorfor han gør det, hvad han får ud af det, hvilke
mennesker han møder på sin vej....og hele tiden krydret med morsomme
anekdoter og anskuelser.
Bystævne
Årets generalforsamling for alle foreninger i Gamborg.
Generalforsamling for Gamborg Foredragsforening
Kom og støt op omkring foreningslivet i Gamborg. Det giver liv til byen!
Verdens bedste julebanko
Så er det nu at juleanden skal vindes. Kom til et godt gammeldags julebanko,
hvor tallene flyver rundt i lokalet, præmierne slæbes hjem og julestemningen
indfinder sig i Gamborg.
Medbring dine egne brikker. Pladerne leverer vi samt masser af gode præmier.
KANT - en litterær salon om det sted, du bor og den, du er – Helle Bertram
Kom til en litterær salon i Gamborg forsamlingshus, hvor vi taler om netop det
sted, du bor og hvad det gør ved dig og den, du er. Vi tager udgangspunkt i bogen
KORT og læser en række fortællinger fra steder i provinsen, som du måske kan
genkende. Og vi stiller skarpt på netop jeres sted i en samtale mellem
oplæsningerne, som kan blive til endnu en fortælling om et særligt sted i
Danmark.
KANT er 10-12 litterære saloner, der afholdes på særegne steder fra kyst til kyst i
Danmark – fra kant til kant. Ved hver salon læses en række kortprosatekster på
præcis 800 ord fra bogen KORT og ud fra disse opstår en samtale mellem
forfatter og publikum, Disse samtaler er inspiration til nye tekster, der læses op
ved kommende saloner og således skaber vi en litterær og fotografisk fortolkning
af steder i Danmark med kant.
KANT arbejder frem imod at skabe en udstilling og et bogværk, som vi
præsenterer på de ti særlige steder i Danmark.
Verdens rejsende fra Brenderup
Én gang rundt om jorden, én familie, én bil.
En fynsk familie på seks – far, mor og fire børn, har brugt et år på at køre jorden
rundt i deres gamle Toyota HiAce.
De tog af sted fra deres hjem i Brenderup en sommerdag og kørte øst på, indtil de
ét år efter igen var tilbage på deres bopæl. Turen har ført dem igennem Rusland,
Kina, USA, Mexico, Mellemamerika, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brasilien,
Europa – én gang rundt om jorden.

20. marts 2021
Kl. 13.00
Forsamlingshuset
Pris: 250 kr
Tilmelding til
post@jetteogbrian.dk
Senest d. 1. marts 2020

Deres lysbilledforedrag er en beretning om deres store oplevelser, men også om en
hverdag de har haft i deres rullende hjem.
Påskefrokost
Vi slutter sæsonen af med en påskefrokost i forsamlingshuset.
Prisen dækker mad og drikkelse.

30,- kr. for årligt medlemskab
Medlemskab købes ved at indbetale 30 kr. på MobilePay på 87673.
.
Gamborg Foredragsforenings bestyrelse:
Brian Vangsted
Dorthe Andersen
Frank Pedersen
Birgitte Andersen
Dorte Berg
Morten Klausen

Tak til vore sponsorere

Forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.

