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EFTERÅRSPROGRAM 2019
I samarbejde med LOF – Helsingør tilbyder vi følgende foredrag (obligatorisk
tilmelding se nedenfor)
Mandag, den 23. september 2019 kl. 19.30, på Kulturværftet,
Allégade 2, 3000 Helsingør, mødelokale M1
’Danskere i solkongens Frankrig’
foredrag på dansk v/cand.mag Rasmus Wichmann

Året er 1690. Kongen af Frankrig, Solkongen, Ludvig 14., nyder sin ”petit couvert” foran hoffet, da
der kommer besked om at 2 skibe med forstærkninger til den fjendtlige, engelske hær er blevet
kapret. Da skibene viser sig at indeholde danske soldater, så trækker det op til en diplomatisk
krise. Danmark skulle jo forestille at være neutralt!
Heldigvis står der en arbejdsløs, dansk oberst på sidelinjen. Han har en vanvittig plan – at holde
Danmark ude af en storkrig ved at lade danske tropper kæmpe på både fransk og engelsk side…
Hør mere om danskere der levede og overlevede i Frankrig under Solkongens kostbare
arvefølgekrige. Rasmus Wichmann vil med indlevelse fortælle på dansk om blandt andet den
ambitiøse oberst Frands Juul, den tålmodige diplomat Henning Meyercrone og Kongesønnen
Kristian Gyldenløve.
Der er fortællinger om kidnapning på åbent hav, uægte børn, hof-intriger, og kampe fra Catalonien
til Flandern – og hele vejen tilbage igen! Men også historien om to riger, der prøvede at
opretholde et venskabeligt forhold.

Tilmelding senest 9. september på

LOFs hjemmeside (www.LOFkurser.dk ,hold: b31589)

Pris: kr. 80,00.
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Onsdag, den 9. oktober 2019 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde

‘ La longue vie’.
Nous vivons plus longtemps, mais est-ce que nous vivons aussi mieux? – foredrag på
fransk v/Bernard Jeune, Cand.med., lektor emeritus SDU
Pendant les 150 dernières années l´espérance de vie a doublé jusqu’à 80 ans et elle
paraît continuer à augmenter avec un ou deux ans tous les dix ans. Le nombre de
personnes agées au-dessus de 65 ans au Danemark dépasse maintenant plus d’un
million et le nombre de personnes agées au-dessus de 90 ans sera bientòt 50.000. La
longue vie est devenue un défi, mais sera-t-elle aussi un fardeau? Est-ce que ce sera de
bonnes années ou des années difficiles que nous ajoutons dans les décennies à venir.
Est-ce que les plus agés de l’avenir seront en meilleure ou plus mauvaise forme que les
générations précédentes? Est-ce que la longue vie nous paraît vraiment attirante et
souhaitable?

Medlemmer : gratis

Gæster : 75 kr
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Torsdag, den 7. november 2019 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde

’Albert Camus – livet og absurditeten’ – foredrag på fransk v/Jacqueline Rousselon
Albert Camus – livet og absurditeten. Albert Camus blev født i Algeriet i 1913 og voksede
op i en fattig arbejderfamilie. Han måtte ofte gå sulten i seng, men havde en livlig fantasi,
der sammen med et sanseligt liv under den nordafrikanske sol gjorde ham til en stor
forfatter. Hans romaner »Den fremmede«, »Pesten« og »Faldet« sætter eksistentialismen
op mod absurditeten og forvandler tunge filosofiske temaer om livets meningsløshed til
fængslende fortællinger. På trods af sit forsvar for muslimers rettigheder modsatte Camus
sig Algeriets uafhængighed. Han kunne ikke som forfatter acceptere frihedsbevægelsens
brug af terror mod civile. Han debuterede i 1937, modtog Nobelprisen i 1957, men
allerede i 1960 døde han under mystiske omstændigheder i en bilulykke.

Medlemmer: gratis

Gæster: 75 kr
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Mandag, den 2. december 2019 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde
’Chansons françaises’ v/Magali Michaut

Medlemmer : gratis

Gæster : 75 kr

I anledning af julemåneden byder vi på et glas gløgg.
À bientôt

Bestyrelsen
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