CAFÉ Det Gode Liv

EFTERÅR 2022

CAFÉ ● SAMVÆR ● DEBAT ● DIALOG ● TEMA
SANG ● STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN
FOREDRAG ● MIT SPANIEN ● OM TVANGEN
OM KÆRLIGHEDEN ● NU FALMER SKOVEN

CAFÉ Det Gode Liv

- en god start på dagen med kaffe, rundstykker…og lidt ånd

”Café Det Gode Liv” er en samtalecafé for alle – uanset alder. Caféen er for dig, som elsker en god dialog om spændende emner,
hvor tingene sættes i perspektiv, hvor emner berøres fra flere vinkler og hvor dialogen foregår i en venlig og uformel atmosfære.

Cafeværten; Steen Ole Hedelund Jørgensen kommer hver gang med et interessant og væsentligt, visuelt oplæg i form af f.eks. en
video eller nogle billeder, som optakt til samtale, hvor der er tid og plads til, at alle kan få ordet og bidrage til dialogen med egne
livserfaringer og eksempler fra eget liv.
Alle caféer starter og slutter på bedste højskolemaner med en sang. Opstart september 2022.

MIT SPANIEN
MED OPLÆG FRA STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN
Caféværten har de seneste 10 år opholdt sig i længere perioder i
Spanien og viser på caféen flere korte videoer og billeder om livet i
Spanien.
Caféværten læser uddrag fra sine dagbøger, der er fyldt med uvante
oplevelser fra livet under fremmede himmelstrøg.
Caféværten læser også et digt, der blev skrevet en tidlig morgen,
hvor solen for en gangs skyld stod op i en ”sæk”.

09.

SEPTEMBER

OM KÆRLIGHEDEN
MED OPLÆG FRA STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN

23.

SEPTEMBER

Steen Ole Hedelund Jørgensen taler i dag om kærligheden som det,
der knytter mennesker sammen. Kærlighed skaber personlig styrke,
fællesskaber, men kærlighed kan også gøre blind.
Tæt knyttet til kærlighed er længslen. Caféværten læser et uddrag af
en essay, som han har skrevet om længsel samt et uddrag af H.C.
Andersens eventyr ”Den lille pige med svovlstikkerne”.
Vi synger flere sange om at længes – gamle og nye, kendte og
ukendte.

OM TVANGEN
MED OPLÆG FRA STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN
Værten læser uddrag af et essay, som han har skrevet om tvang. Det
har titlen; ”Ondskaben bor i alle mennesker”. Der vises en video med
den canadiske journalist Amanda Lindhout og der læses uddrag fra
hendes bog; ”Huset i Himlen”.
Amanda Lindhout blev i 2009 taget til fange af en kriminel bande i
Somalia. I 460 dage blev hun tortureret, ydmyget, mistede enhver
form for menneskelig værdighed, blev en genstand og overleverede i
egne ord kun ved at finde en forbindelse til Gud.

Amanda Lindhout

07.

OKTOBER

NU FALMER SKOVEN
MED OPLÆG FRA STEEN OLE HEDELUND JØRGENSEN
Vi starter caféen med at synge en af de mest kendte høst- og
efterårssange; ”Nu falmer skoven” – skrevet af N.F.S. Grundtvig.

04.

NOVEMBER

Caféværten fortæller om sit arbejde med sangen og giver et oplæg
om livsfaser og forskellige måder at leve livet på.
Caféværten viser en kort video om efterårets stærke farver og
uddrag af filmen; ”Lykke Per”.
Vi slutter af med en julesang.

CAFÉ Det Gode Liv
Samtalecafeen afholder 4 arrangementer i løbet af efteråret
2022, på følgende datoer:
9. september, 23. september, 7. oktober og 4. november.
STED – TID – PRIS
Café Det Gode Liv holder til på:
Skolen for kreativ fritid, Industrivej 13, 8800 Viborg
Vi mødes på ovennævnte datoer fra kl. 09:30 – 11:00.
Caféen koster 200 kr. for hele perioden og 65 kr. pr. mødegang,
hvis man køber dem separat. Pris er pr. person inkl. kaffe/brød.
Er der spørgsmål til Samtalecafeen, kan Dorte Fogh Pedersen
kontaktes på mail: dfp@skolenforkreativfritid.dk eller telefon
26 11 70 24.
Ret til ændringer forbeholdes.
Opdateret 30.5.2022. Der tages forbehold for trykfejl.

CAFÉ Det Gode Liv

Industrivej 13, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)
info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk
Følg os på Facebook
og Instagram

