28. januar kl. 12.00-14.00

Svend Asmussen

Thomas Heilmann er lektor og
bestyrelsesmedlem i Søllerød
Jazzklub og er forfatter til en bog
om Billie Holiday. TH har lavet
radioudsendelser om Billie Holiday,
Count Basie og Duke Ellington.
Tidligere har der været afholdt
aftener om Duke Ellington, Jazzens
Pianister, Jazzens Sangerinder, Jazz
i Danmark, Count Basie og Jazzens
små grupper.

18. februar kl. 12.00-14.00
Fra Frøken Nitouche til Foredragsholder

Skuespiller, teaterleder, scene-instruktør, teaterskolerektor Lone Hertz
fortæller om sit liv. Bl.a. om at have været dybt involveret i handicapverdenen og rejst for nødhjælpsorganisationer.
Jeg har været ved teatret som skuespiller, fra jeg var otte. Jeg har været
teaterleder, sceneinstruktør, teaterskole-rektor – jeg har skrevet bog,
lavet film, rejst i den tredje verden for nødorganisationer – er dybt
involveret i handicapverden og i meget, meget andet. Så jeg er spændt
på, hvad I vælger, vi skal tale om. Jeg glæder mig!
Varighed: 2-3 timer – eller hvad vi nu orker.

4. marts kl. 12.15-13.45

Modeshow
Husets Sy & Design-, Patchwork- og Tekstilmalingshold viser
deres seneste kreationer. Dertil champagne og andet godt.
Arrangementet er gratis.

18. marts kl. 12.15-13.45
Kan jeg sygemelde mig hos Gud?
Nina Harboe fortæller om at
være pårørende til sin demensramte ægtefælle med
udgangspunkt i sin bog ”Kan
jeg sygemelde mig hos Gud?”
Forfatteren har i sin dagbog
skrevet om livsforandringer,
om fortvivlelse, vrede, ensomhed, afmagt, efterhånden som
demens ændrede hendes og
ægtefællen Steens liv. Da Steen
flytter på plejehjem, startes
en mailkorrespondance med
Steens barndomsven om blandt
andet livet på plejehjem, uhelbredelig sygdom og værdige
levevilkår. Hun fortæller om
det nødvendige, til tider udfordrende, men også omsorgsfulde samarbejde med forskellige
fagpersoner. Bogen beskriver
også kærligheden og om at
have mod på livet før, under og
efter sygdomsforløbet.

8. april kl. 12.15-13.45
Et strejf gennem kommunen nord og syd for Mølleåen

Henning Andersen, stifteren af
den populære Facebook-gruppe
”Kongens Lyngby i fortid og
nutid,” fortæller om møllerne
langs åen, Sorgenfri Slot, Schalls
musikhus, Brede Skole, det
forsvundne industrisamfund på
Stampen mm.

