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plus50.nuplus50.nuplus50.nuplus50.nu v/Pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu 

       

    

        www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu        
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Præstø, 2013       

Kære lokalforening og arrangør!   

     

Vi har noget på hjerte. 

Vi tilbyder foredrag i hele landet til overkommelige priser. Vores målgruppe er plus50.   

Vi bygger på faglighed, fordybelse og formidling i en form, som er til at forstå! 

Se nærmere på de næste sider og på www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu eller ring på 40 55 36 45 /  21 42 32 60. 

Mange af vores foredrag kan ledsages af sange fra højskolesangbogen, hvis blot der er klaver til 
rådighed hos jer. 

Sammen med flere informationer om os kan I finde vores katalog på www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu 

Hos plus50.nuplus50.nuplus50.nuplus50.nu håber vi, I finder alt det, I har lyst til at høre om og høre på. Vi glæder os til at 
høre fra jer! 

Venlig hilsen plus50.nuplus50.nuplus50.nuplus50.nu v/Pia Dahl   
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Annette Annette Annette Annette HilbertHilbertHilbertHilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk 

Livsglæde – om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.  

 

 

Erik LindsøErik LindsøErik LindsøErik Lindsø: forfatter, foredragsholder og kulturjournalist www.folkeakademiet.dk  

De levendes land. En poetisk-musikalsk fortælling om Grundtvig. Med blokfløjter v/Pia Dahl 

 

    

HanneHanneHanneHanneevaevaevaeva    KofoedKofoedKofoedKofoed: sygeplejerske, sundhedskonsulent 

Døden og den døende – hvad er det, vi er så bange for?    

Ud under åben himmel – motion i det fri – egenomsorg.    

Om demens    

Pilgrimsvandring i Nordspanien. 

4 nye foredrag: Og turen gik … til Mexico 2012 / til Vietnam 2011 / til Indien 2010 / til Det 
nye Kina - Shanghai 2008 og det Det gamle Kina - Beijing 2007 
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Henrik Skóra:Henrik Skóra:Henrik Skóra:Henrik Skóra: billedkunstner, foredragsholder, pianist, underviser, www.skora.dk 

Tiden løber … så det er nu, det er nu.    

    

Jan Svendsen:Jan Svendsen:Jan Svendsen:Jan Svendsen:    journalist, forfatter, foredragsholder 

Det brune guld.  

Eventyret om Jens ”Lyn”.  

Tørvene triller.  

Miraklet fra dansk olie og naturgas.  

At rejse er at leve.  

Møde med højskolesangbogen.  

Forfatteren fortæller.  

Arkivalierne liver op. 

 

    

Jessie Reedtz AdamsenJessie Reedtz AdamsenJessie Reedtz AdamsenJessie Reedtz Adamsen: højskolelærer, indehaver af www.pilevaerksted.dk 

Fra bank til pil. En spændende personlig skildring med fagligt in-put, for pil er ikke bare pil! 

Middelalderhistorier, middelalderkvinder og middelaldermusik. Med Pia Dahl 
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Jørn HvenegaardJørn HvenegaardJørn HvenegaardJørn Hvenegaard    ChristiansenChristiansenChristiansenChristiansen: Seniorsergent 

Soldat i Irak.  

 

 

Kaj G. Nielsen:Kaj G. Nielsen:Kaj G. Nielsen:Kaj G. Nielsen:    tidligere viceskoleinspektør, rejseleder.    

Busrejseleder i de glade 60’ere. 

Mindet om Genforeningen lever endnu… 

 

 

Kristian BuhlKristian BuhlKristian BuhlKristian Buhl----MortensenMortensenMortensenMortensen: guitarist, lutenist, www.buhl-mortensen.dk  

… spiller sammen med Pia Dahl. Kristian er guitarist. Pia spiller blokfløjter. De to udgør sammen 
”Den Danske Degen D”Den Danske Degen D”Den Danske Degen D”Den Danske Degen Duouououo”.”.”.”.  

Chr. IV og hans samtid i ord og toner.   

Fr. IV og hans guitarmester.   

En livlig, lille klassisk koncert.  
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Leif Kofoed:Leif Kofoed:Leif Kofoed:Leif Kofoed:    efterskolelærer, foredragsholder 

Reformatoren, der ændrede verden 

Grundtvig, hans tid og sted og betydning for samtiden 

Kaj Munks liv og virke belyses med særlig henblik på hans kristendomssyn 

Kong David og hans hærfører 

Rejseoplevelser i de baltiske lande 

Polen, vores nabo mod sydøst 

Bornholm i krig  

 

 

LLLLise Dahl Sonneise Dahl Sonneise Dahl Sonneise Dahl Sonne: Business Analyst, Gebr. Heinemann  

På et hospital i Filippinerne. Med Pia Dahl 

 

 

Mette KMette KMette KMette Kathrine Jensenathrine Jensenathrine Jensenathrine Jensen: konservatorieudannet folkemusiker, www.mettekathrine.dk. 

Spiller og fortæller om folkemusik. Såvel alene som med Pia Dahl. 
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Niels Aage Thomsen:Niels Aage Thomsen:Niels Aage Thomsen:Niels Aage Thomsen:    tidligere skoleinspektør, forfatter, foredragsholder 

I kølvandet på Mylius Erichsens ekspedition til Nordøstgrønland 

Hoven Kvindehøjskole – De vestjyske tjenestepigers universitet 

 

    

Pia Dahl:Pia Dahl:Pia Dahl:Pia Dahl: højskolelærer, korleder, organist, cand.pæd., blokfløjtespiller, ejer www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu    

Musikalitet, - er det noget, der kommer os alle ved? Om musikalitet og livsglæde.  

Folkemusik i toner og fortælling. Balkan, Norden, andre lande. Med Mette Kathrine Jensen  

Kalkmalerier med særligt fokus på kirker på Møn, Lolland og Falster.   

Guldaldercauseri. Fra stinkende storby til mødet med komponister og andre kunstnere.  

Dronningens Gobeliner. Om Danmarks historie i et kunstnerisk udtryk.    

Oplysningstiden, Struensee, Chr. VII, Caroline Mathilde.  

Musikkens historie set gennem en blokfløjte. Indblik og overblik.      

10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Koncert med fortællinger.  

Vi synger efter Højskolesangbogen. Introduktion til sangene.     

Årstidens sange og salmer i højskolesangbogen.     

Carl Nielsen i Højskolesangbogen.      

”Babuschka”. Om at gøre det, du er god til.      

Rejseforedrag – udfordringer til hest, på vulkaner gennem Island.     

Jugoslavien i 70`erne, en personlig skildring.    Fortsættes: 
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Og nogle causerier … Og nogle causerier … Og nogle causerier … Og nogle causerier …     

En go` times tid om musikalitet med musiske historier, krydret med Gittes monologer.  

En opsang af Carit Etlars Kulso, – om hekse engang og i dag.  

              

       

Poul Ivan Madsen: Poul Ivan Madsen: Poul Ivan Madsen: Poul Ivan Madsen: provst 

Ansgar og kristendommens komme til Danmark 

Hans Tausen og reformationen i Danmark 

Martin Luther og reformationen i Tyskland 

Jødernes historie fra Babylon til staten Israels oprettelse 

 

   

Randi K. PedersenRandi K. PedersenRandi K. PedersenRandi K. Pedersen: journalist, redaktør, anmelder og indehaver af www.UgeXpressen.dk.  

Smagsdommer i 30 år. Fra Land & Folk til B.T. 

 

 

Knud Tarpgaard, efterskolelæreKnud Tarpgaard, efterskolelæreKnud Tarpgaard, efterskolelæreKnud Tarpgaard, efterskolelærerrrr, foredragsholder, rejseleder. , foredragsholder, rejseleder. , foredragsholder, rejseleder. , foredragsholder, rejseleder. 5 foredrag.    

Kaj Munk / Island / Nordiske myter / Fortælling af danske sagn / Eventyr. 

Holder foredrag i Jylland og på Fyn 
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Svend Aage NielsenSvend Aage NielsenSvend Aage NielsenSvend Aage Nielsen: : : : fhv.    sognepræst, forfatter, fmd. f/ Kennedy Selskabet        

Fra et langt liv som landsbypræst – fra Fyn over København til Lolland 

Søren Kierkegaard og Karl Marx 

Om ”Kierkegaard og Regensen” 

Kaj Munk krydsede mit spor – til et liv i medspil og modspil 

Fra John F. Kennedys til Robert F. Kennedys ideer 

Liv med Kennedy i tre generationer og møder med Kennedy-søskende 

Fra møder med dronningen til møder med Desmond Tutu – og andre modige prismodtagere 

Mærkesager i og imod kirken    
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VVVVores holdning og priserores holdning og priserores holdning og priserores holdning og priser    

Vores foredragsholdere er engagerede i faglighed, fordybelse og formidling.   

Med Grundtvigs tanker om at uddannelse og dannelse skal være hver mands eje og mulighed, har 
vi tilrettelagt tilbuddene i dette katalog, så alle kan være med. Vores priser er generelt 
overkommelige. Bemærk, vi beregner ikke transportgodtgørelse.  

Vi arbejder ud fra princippet: ”Noget for enhver smag, ethvert behov og enhver pengepung”. 

    

    

                

    

    

Nye aktiviteter i støbeskeenNye aktiviteter i støbeskeenNye aktiviteter i støbeskeenNye aktiviteter i støbeskeen    

plus50.nuplus50.nuplus50.nuplus50.nu kom til verden i 2010 med rigtig fart over feltet pr. 1. januar 2011.  

Vi udvikler os og vores tilbud i en god takt. Nu er vi rigtigt landsdækkende og kan med stolthed 
præsentere flere nye foredragsholdere her i 2013.  

Tilbuddene i dette katalog er målrettTilbuddene i dette katalog er målrettTilbuddene i dette katalog er målrettTilbuddene i dette katalog er målrettetetetet    alle, der arbejder med alle, der arbejder med alle, der arbejder med alle, der arbejder med den folkelige oplysning i hele den folkelige oplysning i hele den folkelige oplysning i hele den folkelige oplysning i hele 
Danmark. Danmark. Danmark. Danmark.     

                Venlig hilsen plus50.nu plus50.nu plus50.nu plus50.nu v/ Pia Dahl   
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IndehaverIndehaverIndehaverIndehaver: : : :     

Pia Dahl, Præstø  

Ambassadør:Ambassadør:Ambassadør:Ambassadør:    

Børge Østergaard Hansen, Skjern 

Administration og markedsføring:Administration og markedsføring:Administration og markedsføring:Administration og markedsføring:    

Lars Birch Nielsen, Mogenstrup 

IT:IT:IT:IT:    

Kristian Buhl-Mortensen 

Bogholder: Bogholder: Bogholder: Bogholder:     

Jessie Reedtz Adamsen, Haslev 

Revision: Revision: Revision: Revision:     

Bjarne Nyboe, Randers, www.regnezone.dk  

Booking: Booking: Booking: Booking:     

Jylland, Fyn: Børge Østergaard Hansen, tlf. 97 36 20 60 – 21 42 32 60 borge.hansen@live.dkborge.hansen@live.dkborge.hansen@live.dkborge.hansen@live.dk 

Sjælland, Sydhavsøerne: Pia Dahl, tlf. 40 55 3645   mail@plus50.numail@plus50.numail@plus50.numail@plus50.nu    

Lars Birch Nielsen, kontortid om onsdagen i sæsonen  plus50.nu.adm@gmail.complus50.nu.adm@gmail.complus50.nu.adm@gmail.complus50.nu.adm@gmail.com
        

Kontrakter: Kontrakter: Kontrakter: Kontrakter:     

Bekræftelse med regning på aftaler sendes fra plusplusplusplus50.nu50.nu50.nu50.nu Adelgade 41, 1. sal, 4720 Præstø.   

Alle ydelser er momsfri.  

Der opkræves ikkeikkeikkeikke transportgodtgørelse fra plusplusplusplus50.nu50.nu50.nu50.nu eller fra de optrædende.  

 

Om Om Om Om vores priser: alle kan være med. vores priser: alle kan være med. vores priser: alle kan være med. vores priser: alle kan være med.     

Find foredrag til 1.500kr., 2.500kr., 3.500kr., 6.500kr., 9.500kr. Bestil prisliste. 

Vi tager os aldrig betalt for transport, uanset hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen. 
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 God fornøjelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


