
Fredag den 3. april kl. 14.00 
Frimenighedspræst Mette Geil vil i 
100-året for Sønderjyllands genfore-
ning med Danmark fortælle om 1. 
verdenskrig. Udgangspunktet bliver 
mindestenen på frimenighedens kir-
kegård over faldne med tilknytning 
til menigheden. Her står navnene på 
16 unge mænd, og Mette Geil har 
undersøgt hver enkelts baggrund og 
skæbne.  
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 

Udvalget: 
 
Egon Nissen, tlf. 2162 9759 
mail: egon@rnet.dk 
 
Else Lei, tlf. 2894 0312 
mail: else.lei@rnet.dk 
 
Inge Jørgensen, tlf. 3052 5188 
mail: ingebahnej@stofanet.dk 
 
Niels Christian Andersen, tlf. 5123 2393 
mail: niciandersen@hotmail.com 
 
Aase Ravn, tlf. 2092 8400 
mail: aase.ravn@privat.dk 

Alle er velkomne 

Kørsel for gangbesværede: 
Ring senest fredag kl. 10.00   

til Egon Nissen - tlf. 2162 9759 

Rødding Eftermiddagshøjskole 
www.roeddingeftermiddagshoejskole.dk 

Alle foredrag finder sted i  
Rødding Aktivitetshus, Østergade 28, 6630 Rødding 

Program  
2019-2020 



 

Fredag den 13. september, kl. 14.00  
Per Kamedula fortæller sin meget personli-
ge beretning om sin slægt, og om hvordan 
hans noget specielle efternavn fandt vej til 
Rødding 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 
 
Fredag den 11. oktober, kl. 14.00 
Foredrag ved Marie Aagaard Larsen, der 
fortæller om ”Jagten på historien med metal-
detektor,” og om hvordan hun med sit Team 
Rainbow Power kom på sporet af et jernal-
dertempel ved Fæsted. Der vil blive fortalt 
livligt og vist foto af de mange fund herunder 
våbenfund. 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 
 
Fredag den 8. november, kl. 14.00 
Forhenværende politiker Peter Christensen 
fortæller om sit liv i politik. 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 
 
 
 
 
 
Fredag den 10. januar, kl. 14.00 
Foredrag ved tidligere biskop over Fyens 
stift Kresten Drejergaard. 
Kresten Drejergaard er tidligere biskop 
over Fyens Stift og kendt som en interes-
sant foredragsholder og debattør både 
mundtligt og gennem indlæg i medierne.  
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 

Fredag den 7. februar kl. 14.00. 
Foredrag ved Mette og Poul Nørup: En kulturrejse langs 
den jyske vestkyst. 
I selskab med nogle af den jyske vestkysts kendte forfatte-
re, bl. a. Jens Rosendal, Hans Adolph Brorson, Kaj Munk, 
K. L. Aastrup og Thøger Larsen, begiver vi os på en  cykel-
tur langs den jyske vestkyst. 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag den 6. marts kl. 14.00. 
Forhenværende skoleinspektør Erling Aaskov, Rødding 

fortæller og viser lysbilledforedraget ’Lærerne i Rødding 

omkring Genforeningen’. 

Situationen i bredere forstand i ’det ideelle hjørne’ berøres 

også - bl.a. omtales: Rødding skoles historie, den tyske tid 

og jordkampen, Den Store Krig og Genforeningen  

Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 


