Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Samuel Rachlin: Bag den kolde krigs tåger
Foredrag på Grundtvigs Højskole
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30
Grundtvigs Højskole, Ullerød Kirke og Frederiksborg
Valgmenighed inviterer i fællesskab til foredrag på højskolen.
Vi er så heldige at have fået Samuel Rachlin til at komme.
Hans stemme er kendt, fordi han har været nyhedsrapporter fra
både Moskva og Washington.
Hans bøger er ligesom hans forældre kendte, for det er jo ikke
alle, der kan fortælle om en barndom i Sibirien. Hans bøger:
”Mig og Stalin”, ”Jeg Putin” og den sidste: ”Bag den kolde krigs
tåger” viser, at han ved meget om Rusland. Samuel Rachlin er
en levende fortæller, så kom og bliv klogere på vores nutid.
Samuel Rachlin siger selv om sit foredrag:
Med afsæt i den aktuelle internationale situation kendetegnet af
trusler om opbrud i EU, terror, flygtningestrømme, falske
nyheder, hackerangreb og cyberkrig, en ny og uerfaren
præsident i USA og en præsident i Rusland, der konstant er ude på at skabe uro og ustabilitet
for at dække over egen svaghed, vil jeg tale både om nutiden og de historiske
forudsætninger for nogle af de udfordringer, vi står over for i dag.
Jeg vil bruge min nyeste bog “BAG DEN KOLDE KRIGS TÅGER” til at trække de historiske linjer
op og forklare, hvilke kræfter der var på spil dengang i konfrontationen mellem Øst og Vest,
og hvorfor man ikke kan tale om en ny kold krig. Det ser mere ud som et forstadie til krig.
Min holdning er, at historien ikke gentager sig, men jeg viser, hvordan nogle holdninger og
metoder er gået i arv fra Stalin til hans efterfølgere og rejser spørgsmålet om, hvad man kan
lære af fortiden.
Hvor:

På Grundtvigs Højskole Frederiksværksgade nr.147 i Hillerød

Hvornår:

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30

Hvad:

Foredrag, kaffe og samtale med Samuel Rachlin
”Bag den kolde krigs tåger”

Hvem:

Alle er velkomne. Alle betaler 80 kr. for aftenen.
Medlemmer af biblioteksklubben 70 kr.

Man er velkommen til at benytte parkeringspladsen ved Ullerød Kirke
Følg altid med på hjemmesiderne:
www.frederiksborgvalgmenighed.dk
www.grundtvigs.dk
www.ullerødkirke.dk
Alle spørgsmål om aftenen kan stilles til Ida-Lykke Bang på bangogbang@mail.dk.

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

