
TORSDAG den 20/3 kl. 14:  

”GLÆDEN VED AT VÆRE TIL”  

Et livsfilosofisk foredrag af forstander på Rude Strands Seniorhøjskole Aage Augustinus, der vil 

forsøge at indkredse glæden. Det er i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang 

gør, at talen om de gode ting er svær, men talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden 

er overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være 

glad og naiv for at tale om den. Eller som Mark Twain lader en person sige: ”Er du glad i dag, er det 

dit eget problem, der er nok at være ked af”.  

TORSDAG den 24/4 kl. 14:  

Palle Jensen tidligere forstander på Hou Maritime Idrætsefterskole vil kort fortælle lidt om H.C. 

Andersen og hans liv. Herefter vil han læse et kendt H.C. Andersen eventyr og 2 mindre kendte 

eventyr. 

Moralen i de eventyr Palle læser for os er, at man altid skal ”være sig selv”. Man kan ikke forstille 

sig – det kunstige og falske, kan man ikke bruge til noget. Hvis man tør ”være sig selv”, så kommer 

man længst her i verden!!  

 

TORSDAG den 22/5 kl. 14:  

GOD FERIE sammenkomst med VINSMAGNING og SANG  

HOU SENIORSANG synger for og med os. Derefter kommer uddeler Henrik Kristensen fra 

DAGLIG BRUGSEN og fortæller os om vin, der er meget velegnet til ”det danske køkken” Vi skal 

smage 3-4 vine med tilhørende ost/kiks. Vi slutter med kaffe. Pris kr. 30.  

Tilmelding er nødvendig til Krista Pedersen på telefon 21 43 69 08 senest den 16/5.  

ANDRE ARRANGEMENTER  

TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 9/1, 23/1, 6/2, 13/2, 6/3, 27/3, 3/4, 10/4, 1/5, 8/5 og 15/5  

SANGKOR KL. 16 – 18:  

Samme datoer som torsdagsklubben. Du kan ringe til Peter Larsen på telefon 86 55 70 18 eller 21 

40 20 18, hvis du ønsker flere oplysninger.  

SOGNEEFTERMIDDAGE: 30/1, 27/2 og 13/3 (se Kirkebladet).  

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon 86 55 62 55 eller Peter Larsen på 

telefon 86 55 70 18 eller 21 40 20 18.  

 
13/3 2014 Karen Rasmussen 


