Program for Bække Aftenhøjskole 2018 -2019.
Møderne afholdes på Tagskægget, Lindecentret Bække på nær 8/10 og 3/12. Alle er velkomne.
Entre: 40 kr. inkl. kaffe og kage.
Bestyrelsen: Birte Hansen, Judith Madsen, Irene Nielsen, Inga Dyg, Poul Erik Krogsgaard Madsen
og Arne Primdal ønsker alle en god og spændende sæson.

ma. d. 8/10. kl. 19.30. Kragelund Forsamlingshus. Sammen med menighedsrådene.
Find smilet - selv når livet gør ondt. Jesper Grønkjær, medlem af ”Eventyrernes klub”.
Et spændende foredrag med foto- og filmklip om mødet med mange slags mennesker. Selv i
klodens fjerneste kroge er smilet det sprog, vi alle taler. Gratis entre. Kaffe 30 kr.
ma. d. 22/10 kl. 19.30. Storvildtjagt og krybskytteri. Vivi Højer Jensen og Christian Jensen,
Bække. Fortæller om jagten på bøfler og andet storvildt igennem deres jægerliv. De vil også
komme ind omkring emner som jagt som naturbevarelse og om omfanget og skaderne ved
krybskytteri. De viser billeder og de medbringer nogle af deres jagttrofæer.
ma. d. 5/11 kl. 19.30. Mit liv gik i fisk. Poul Veise, Bække.
Et liv med fiskestangen til spændende steder i Norden - fangster - venskaber - undervisning - miljø
-holdninger og m.m.
Mød en gammel lystfisker, der stadigvæk har stor glæde af mødet med det rindende vand.
ma. d. 3/12 kl. 19.30. Adventsgudstjeneste med efterfølgende kaffebord og underholdning i
Konfirmandhuset.
Sognepræst Astrid Glargaard, Nykøbing Mors. Astrid Glargaard er født og opvokset i Bække
Sammen med Indre Mission. Kaffe 30 kr.
ma. d. 14/1 kl. 19.30. ”Mit liv i politik”. Villy Søvndal, Sdr. Bjert, Kolding.
Villy Søvndal blev i 1982 valgt til byrådet i Kolding, en post han havde til 1994, hvor han blev valgt
til Folketinget for SF. I 2005 blev han partiformand, og i 2011 udenrigsminister. Villy fortæller bl.a.
om de mange rejser som udenrigsminister, om krige og ufred og mennesker i dyb fattigdom.
I 2013 trådte han ud af Folketinget p.gr. af sygdom. Skrev i 2016 bogen ”Med håbet som drivkraft”,
der forsøger at give et positivt indtryk på verdens tilstand på trods af krige og flygtningestrømme.
Nu er Villy Søvndal regionsrådsmedlem. Valgt i 2017 med 69.841 stemmer. Det næst højeste antal
stemmer ved valget.
ma. d. 28/1 kl. 19.30. ”To generationer på tur”. Jørgen Bruun, Holsted
Yukon Artic Ultra Maraton i Canada, februar 2018.
Jørgen Bruun Holsted deltog i februar 2018 i verdens koldeste maraton, ekstremløbet Yukon Arctic
Ultra i Canada. Jørgen Bruun fortæller om turen til Canada, hvor også sønnen Asbjørn deltog. Han
fortæller desuden
om talrige vandreture i ind- og udland såvel alene, som sammen med sin hustru eller sammen
med sine børn.

ma. d. 18/2 kl. 19.30 Generalforsamling. Derefter ”Her er mit liv”. Brugsuddeler Christian Norsk,
DagliBrugsen Bække.
Christian fortæller om sin opvækst i Skagen fra barn til voksen mand og om en spændende
karriere inden for handel, der indtil nu har ført ham til stillingen som uddeler i DagliBrugsen i
Bække.

