Foredragsrækken 2
Aktivitetshuset Midgård, Skolegade 8, 4200 Slagelse
3 foredrag + 1 gratis ekstra arrangement 300 kr.
Enkelt foredrag 125 kr.
Salg den 12.02.2019

Gratis ekstra arrangement. Kampen om mennesket
I den politiske kamp strides forskellige opfattelser af, hvad mennesket er og bør være.
De er blevet udformet af de humanistiske videnskaber igennem et idehistorisk forløb
med indspil også fra samfunds- og naturvidenskaberne.
Læs mere på Opslagstavlen på Midgårds hjemmeside.
Frederik Stjernfelt, Professor
Tirs. 12.02.19 kl. 13.00
NB: Hvis ikke du har købt hele foredragsrækken, koster dette arrangement
100 kr.
Historien om Slagelse gamle butikker
Slagelse har i mange år været kendt som en stor handelsby med et stort opland. Hør
historien om nogle af de navnkundige og store forretninger, der prægede byen i
mange år, eksempelvis Den Blå Butik, Grønholt, Søren Bang, Ehlers, IP-huset,
Ulrichs Isenkram og Otto Johansen, som stadigvæk eksisterer og fylder 100 år i 2019.
Carsten Egø Nielsen, historiker
Tirs. 19.02.19 kl. 13.00
Livet set med h-vid-vinkel
Hør om den lange og snoede vej fra Egebjerg Bakker på Sydfyn til Dyrehavsbakken i
Klampenborg – et positivt foredrag om livets op- og nedture, om en svær skoletid,
om når det ikke er talent, men hårdt arbejde der skal til for at nå sine mål. Om det
fantastiske, men usikre liv som artist, om når døden kommer inden for døren, om tro
og tvivl og om at være Pjerrot.
Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot
Tirs. 26.02.19 kl. 13.00
Livet som drabschef – med drabschefen bag politiafspærringen
Kom med drabschefen ind bag ved politiafspærringen og ind på gerningsstedet ved
adskillige bestialske drab, som han har været efterforsker på i en 40 år lang karriere
hos politiet. Hør om, hvordan man overlever at arbejde med efterforskning og
opklaring af alvorlige forbrydelser igennem et langt liv.
Ove Pedersen, fhv. politikommissær
Tirs. 05.03.19 kl. 13.00

