
Everdrup Foredragsforening – Sæson 122. 

2014/2015. 
 

 

Oktober 2014  -  Mandag 27.10.14. KL. 19.30.  

Verdens hurtigste generalforsamling. 

Aftenens emne : Brasiliens Regnskov og dens betydning for verdens natur- 

bevarelse. Aftenens foredragsholder er : Dyrlæge Svend Johansen. I samar- 

bejde med Randers Regnskov har Svend Johansen mange gange besøgt den 

Brasilienske regnskov, og har derfor stor viden om dens betydning for verdens 

naturbevaring. 

 

November 2014  -  Mandag  17.11.14,   BEMÆRK TIDEN, kl. 18.30.  

Fødselsdagsfest ( 121 år ). Spisning – Gule ærter med alt tilbehør og kaffe med 

æbleskiver,  alt dette kun :  70,-kr. 

Aftenens Emne : ”Kultur og natur nord for Polarcirklen.”  

Foredraget er med : Flemming Værgman. 

Tilmelding denne aften er nødvendig af hensyn til maden. Ring til Birte på 

55 56 41 61. 

 

December 2014 -  Mandag 8.12.14 kl. 19.30  

Aftenens emme :  Mit Kenyanske Eventyr ell. Kenya tur-retur. 

Foredraget er med : Karen Ulrik-Petersen, som kommer og fortæller om sit livs 

forunderlige rejse. Hun er født og opvokset på en farm i Kenya, i 1963 forlod 

familien Kenya, for igen for 9 år siden at besøge en skole som blev grundlagt af 

hendes far i 1959, som skole for de ansatte på farmen i Kenya.  

                                            

____________________________________________________________________ 

 

Januar 2015  -  Tirsdag 13.01.15. kl. 19.00.    BEMÆRK  TIDEN og DAGEN.  

STOR NYTÅRS FEST med/ De Dysted Spillemænd. 

Vi gentager de sidste års kæmpe brag af en vellykket aften, med fest, fællessang 

sang og folkedans, hvor alle har mulighed for at deltage ! 

Vi skal også skåle nytåret ind, der bliver mulighed for at købe 1 glas perlende 

vin og kransekage, til stadig kun 30,- kr.   

 

Februar 2015 -  Mandag 16.02.15  BEMÆRK TIDEN. Kl. 18.30.    

Vi starter med spisning,  Stegt flæsk med persillesovs, kaffe og dagens kage,   

Alt dette kun 70,-kr.  

Aftenens emne : Musik aften med Fin Alfred.  



Dette arrangement var sidste år så vellykket en aften, så vi prøver igen.  

Tilmelding denne aften er nødvendigt af hensyn til maden. Ring til Birte på 

55 56 41 61.   

 

Marts 2015 – Mandag 16.03.15, kl. 19.30.         

Aftenens emne :  ”Grønlands tvangsflyttede børn.” Aftenens foredragsholder  

er : Helene Thiesen. 

Som selv var en af de grønlandsbørn som blev tvangsflyttet af den Danske 

regering. Har skrevet flere bøger om emnet, Bl.a ”Flid og god opførsel” og en 

anden bog sammen med Tine Bryel. 

Dette foredrag er i samarbejde med Nørre Smidstrup Bylaug.  

 

 

Maj 2015 -   Mandag 18.05.15  kl. 18.00 ved gadekæret i Everdrup. 

Årets udflugt går til : Museum på Herlufsholm Kostskole, med rundvisning 

af Lektor Jørgen Hvidtfelt.  

Meget mere herom senere. 

 

 

 

Alle arrangementer er mandage kl. 19.30 i Everdrup Samlingshus, med mindre 

andet er angivet i teksten. 

Der kan købes kaffe/te med kage, eller øl/ vand til billige priser i pausen. 

 

 

 

Års medlemskab 50,- kr. kan tegnes ved indgangen. 
 

 

Bestyrelsen 
 

Formand 

Asbjørn Jensen 

55 56 41 56 

mobil 23 69 48 56                         
 

 

                                                      


