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Fokus 2020: Have fokus på Mission i Danmark 

ved at lave flere tiltag 

• Senior-eftermiddage 

Senior-eftermiddage i Tølløse 
 
Tølløse Seniorgruppe henvender sig til seniorer i menighed og by/egn, og vi har ikke medlemskab 
eller den slags, hvor du binder dig eller forpligter dig. Folk kommer, når de har tid eller er 
interesserede i emnet. Vi har et fremmøde på mellem 40 og 60, hvoraf 10-15 er fra byen uden 
anden tilknytning til menigheden. 
Per Nørgård var primus motor i mange år, men nu er vi et udvalg, hvor tre af os finder 
foredragsholdere mv., og har ansvaret for programmet. Vi har syv møder om året - den første 
torsdag i måneden fra oktober til april. Desuden har vi en kasserer og en, der ansøger kommunen 
om støtte. Vi har også tre kaffehold og to, der har ansvaret for en årlig busudflugt i maj måned. Til 
den er bussen helt fuld hvert år (54 personer). 
 
Vi uddeler den nye sæsons programmer til alle på udflugten - og man kan få med til venner. Så har 
vi det med i annoncen i Folkebladet, men det dropper vi snart, tror jeg. Vi hænger en flyer op på 
biblioteket og i Aktivitetshuset - og på ruden i kirken. 
Nyhedsbrevet gør en del ud af møderne. 
 
Eksempler på gode foredragsholdere fra de seneste år: 
Øjvind Kyrø: Verdens brændpunkter 
Præst og visesanger Mogens Hansen: Musikalsk eftermiddag med viser og sange 
Line og Rasmus Hylleberg: Mennesker og oplevelser, vi aldrig glemmer 
Kriminolog Anne Okkels Birk: Hvordan er der i danske fængsler - og hvorfor? 
Karen og Leif Nielsen: Jul i ord og toner 
Socialrådgiver Bodil Krabbe: En anden virkelighed med cancer som normen 
Marianne Jelved: En politiker fortæller 
Forfatter og foredragsholder Hans Peter Tams: Mindernes dæmoner - på flugt i 2. verdenskrig. 
Regionsleder for TUBA-Sjælland Marc Krabbe-Sørensen: Når de voksnes brandert bliver børnenes 
hovedpine. 
Birk Christensen: Børn er også en slags mennesker 
Mogens Mogensen: Frygten for islam - er den velbegrundet i dansk sammenhæng? 
Skuespiller Jytte Abildstrøm: Mit farverige liv 
Bermann, Skriver og Skriver: Muntre toner (harmonika, banjo og sav) 
I 2019 kommer: 
Lektor og sognepræst: Gud, universet og mennesket 
Provst Finn Dyrhagen: Juleforventninger på 2. sal 
Sognepræst Morten Seindal Krabbe: Storm P å Herren 
Borgmester Christina K Hansen: Mit liv som landets yngste borgmester 
Kurt Gjerrild og Leif Nielsen: Sangen har vinger 
Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø: Humor som medicin 
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