Mediestævne
Stor mediedag for alle interesserede
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00 – 16.00
Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, Sorø
Mød bl.a.
DRs kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen
Formand for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav, socialdemokratiet
Folkemusikgruppen Svøbsk
Flere kommer til bl.a. en kendt studievært
Pris: ca. 200 kr.
Når alt er på plads kommer der en indbydelse for dagen, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

Foredrag
Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00
Klostermarkskirkens mødelokale, Ahorn Alle 46c, Ringsted
Nærmere info følger.
Hjemmeside: www.filmorientering.dk/klf-net-vestsjælland

Kontakt:
Netværksformand Peter Thomasen
mail: peterdianalund@gmail.com
tlf.: 31713974

Program for KLF, Kirke & Medier
Netværk Vestsjælland
2017/2018
Kære Venner
Du sidder nu med KLF, Netværk Vestsjællands program for
2017/2018 i hånden. Vi har lavet nogle spændene aftner: Film,
foredrag med kendte medie personer, et stort mediestævne og
så er der vores generalforsamling. Alt sammen noget ALLE er
velkommen til at deltage i. Tag nabo, familie og venner med. Vi
synes, vi har lavet et alsidigt program, du ikke kan sige nej til.
Vær opmærksom på, at der til nogle af arrangementerne er
tilmelding.
Vel mødt!

Filmaftner

Foredrag

Filmaftnerne holdes i Nyrup Baptistkirke, Kirkestrædet 4, Nyrup.

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00
Ruds-Vedby Sognegård, Rudsgade 15, Ruds-Vedby

Vi starter hver gang kl. 18.30 med at spise suppe, derefter film og
debat. Vi slutter disse aftner kl. 21.30.
Torsdag den 30. november 2017 vises filen ”Kongens valg”
Tonen er helt bibelsk, da kong Håkon VII i sin henvendelse til det
norske storting siger: ”Det har gjort et vældigt indtryk på mig, at
ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på
mig. Og det er et meget tungt ansvar. Så tungt, at jeg gruer for at
bære det”. Men kongen bærer det. Han tager ansvaret for at sige
nej til det tyske forslag om at indgå våbenhvile på betingelse af
regeringens afsked og indsættelse af en nazistisk regering under ledelse af Vidkun
Quisling. Bortset fra at kongens beslutningsgrundlag i situationen er så
ufuldstændigt, at han ikke kan vide, at det er uden forskel om han siger ja eller nej.
For det tyske militær er så vred over sænkningen af krydseren Blücher og
beskadigelsen af krydseren Lützow, at de stræber kongen efter livet
uanset hans reaktion på fredstilbuddet.

Torsdag den 18. januar 2018 vises filmen ”Der kommer en dag”
I Jesper W. Nielsens film, ”Der kommer en dag” møder vi de to
brødre Elmer og Erik på 10 og 13 år, som tvangsfjernes fra deres
kræftsyge mor og anbringes på børnehjemmet med det ironiske
navn ”Gudbjerg”. For Gudbjerg leder langt fra tankerne hen på
”Herrens bjerg”, hvor der serveres marvfede retter, og gudsnærvær
og godhed svømmer ned over én, sådan som vi kan møde det i Det
Gamle Testamente. På Gudbjerg hersker derimod et voldsregime. Der uddeles
lussinger og bank.

Der er ingen tilmelding til disse aftner, så bare mød op!

Thomas Buch-Andersen,
kanalchef P1
P1 i udvikling…! Hvor finder vi
programmer om tro og kultur?
Alle er velkomne – også din nabo. Fyld bilen og tag til Ruds-Vedby.
Der serveres kaffe og kage.
Der er ingen tilmelding til denne aften.

Generalforsamling
Lørdag den 10. marts 2018 kl. 12.30 – 16.30
Pedersborg Sognegård, Kirkevænget 2A, Sorø
Dagens program:
12.30: Frokost
13.30: Oplæg ved Direktør i DR Medier, Henriette Marielund
”Hvorfor skal vi bevare et stærkt DR”
14.30: Kaffe
15.00: Generalforsamling
16.30: Farvel og tak for i dag
På grund af forplejning vil vi gerne
have en tilmelding senest onsdag den
7. marts til Peter Thomasen peterdianalund@gmail.com

