
Idestrup foredragsrække er åben for alle. Der kræves in-
gen forhåndstilmelding; man møder blot op til de fore-
drag, der har interesse. 

Prisen er 75 kr. for en aften. Beløbet dækker foredrag og 
kaffe. Entreen vil blive opkrævet ved indgangen. 

Møderne starter kl. 19.30, og aftenerne forløber på føl-
gende måde: 

Vi begynder med en sang eller to fra højskolesangbogen. 
Derefter får aftenens gæst ordet. Kl. ca. 20.30 holder vi 
kaffepause til kl. ca. 21.00, hvor aftenens gæst igen får 
ordet. Der sluttes senest kl. 22.00.  

Den sidste mødeaften afholdes generalforsamlingen 

 
FOREDRAGENE HOLDES I  

IDESTRUP PRIVATSKOLES FÆLLESRUM,  

KIRKEVEJ 5, IDESTRUP. 

Bemærk: 

Brandmyndigheden har forbudt parkering i skolegården! 

 Parker derfor venligst på pladserne udenfor. 

     

Yderligere oplysninger og programmer fås ved henven-
delse til: 

 Kirsten Bonde   5414 8325 

 Erik Skafte Christensen 5414 8099 

 Mogens Larsen   2083 8341 

 Connie Andersen  2081 2920 

 Kaj Jørgensen   4044 8374 

 Ditte Gottrup   2345 7735 

Praktiske oplysninger 

”At rejse er at leve” skrev H. C. Andersen i historien ”Den flyven-

de kuffert”. 

Foredragsrækken i Idestrup har i over 60 år budt på mange spæn-

dende foredragsholdere og oplevelser. Programmerne er variere-

de, så der er noget for enhver smag. Foredragsrækken inviterer 

alle til at være med. 

Alle er velkomne. 

Første møde torsdag d. 27. okt. kl.19.30 

i Idestrup Privatskoles fællesrum. 

62. sæson 

2022 – 2023 



27/10 - 2022  Fra Idestrup og Odder, til 4 x OL i roning 

Juliane og Mads Rasmussen Hillestrup, vil fortælle historien 

om drømmen om at deltage i OL, og om den besværlige vej 

dertil.  

De mødtes på landsholdet i 2001. Blev kærester i 2007 og fik 

børn som de rejste rundt med fra 2010 til 2016, - så hvordan 

fungerer et liv, hvor far og mor træner op til OL, mens far læ-

ser medicin og mor plejer sponsorer? 

10/11  Stormfloden den 13. november 1872 

Forfatterne  Peter Aakjær og Erik Buch er på vej med en bog 

om stormfloden.  

De vil denne aften øse af deres store viden om stormfloden. 

Det var en stor naturkatastrofe som krævede mange menneske-

liv, og medførte store materielle ødelæggelser. Hvor kom den 

fra, og hvor ødelæggende blev den ? 

Idestrup Lokalhistoriske Arkiv er medindbyder denne af-

ten. 

24/11  Om livet som vandringsmand på Caminoen 

Lærerparret Lisbeth og Thomas har atter været ude at rejse. De  

vil med ord og billeder fortælle om deres vandring på den por-

tugisiske Camino, der går fra Porto i Portugal til Santiago De 

Compostela i Spanien. Det er en gammel pilgrimsvandring på 

ca. 300 km. 

 NB: Foredraget holdes i Konfirmandstuen, Møllevej 35 

 15/12  Bandholm Husmandsorkester 

Denne aften vil Husmandsorkestret underholde. Orkestret blev 

dannet i 2012, og består af ca.10 medlemmer.  

De medbringer sanghæfter, så vi alle kan synge med på melo-

dierne af Sigfred Pedersen, Poul Dissing, John Mogensen, Ri-

chard Rodgers, Peder West, Kai Normann Andersen m.fl. 

 

26/01-2023  På mission for Danmark 

Pens. Chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen har indsigt i 

alle de, mere end 70 internationale missioner, Danmark har 

deltaget i siden 1948. Dette har bragt ham til Afghanistan, 

Irak, Balkan m.fl. steder, for at fortælle den danske civilbe-

folkning og forsvar om udviklingen. Per Amnitzbøl Rasmus-

sen vil med ord og billeder fortælle om sit begivenhedsrige 

liv. 

9/02  Chauffør for rejsekongen 

Palle Hass er gammel Nykøbing dreng, født og opvokset i 

Nykøbing F. 

Han var chauffør for Simon Spies fra 1981 til han døde. Der-

efter for Janni Spies til hun giftede sig med Christian Kjær. 

Han vil fortælle om store oplevelser fra hele verden med en 

stor personlighed. 

23/02  Fra kirkekor til popsang 

Sangerinde Lotte Riisholt har en spændende karriere med 

mere end 40 års erfaring på diverse spillesteder i Danmark, 

Grønland og Sverige.  

Hendes første plade kom i 1976, og senest albummet ”Fra 

den gamle Jukebox 3”. Hør en musikalsk fortælling om hen-

des livs op- og nedture, sorger og glæder,- tilsat masser af 

sang. 

9/03  Rasmus Claussen, den første blandt ligemænd 

Gdr. Kaj Jørgensen Tjæreby fortæller om bonden Rasmus 

Claussen, som i 1870 købte en gård i Sillestrup.  

Han blev i 1872 valgt til folketinget, og stiftede i 1873 Lol-

land-Falsters Folketidende. (Snart 150 års jubilæum). Han 

var med til at sætte sit præg på Falster,- tit i modstrid med 

Edward Tesdorpf Orupgård. 


