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DE ASOCIALE
Kz-lejrenes glemte danskere
Foredrag af Tim Panduro i Frederiksborg Valgmenighed
Torsdag den 27. april kl. 19.30
Frem fra glemslens mørke er nye skæbner fundet frem. De er beskrevet af Tim Panduro og
Maya Schuster i bogen ”DE ASOCIALE”, som udkom på Gads Forlag i 2014.
430 danske mænd blev i krigens sidste måneder deporteret til den tyske
kz-lejr Neuengamme under betegnelsen asociale eller vanekriminelle.
Der var tale om - arbejdsløse, småkriminelle, psykisk syge og alkoholikere - og folk, der mere eller mindre tilfældigt blev udvalgt af besættelsesmagten. Betegnelsen asocial blev hængende på dem efter befrielsen
til stor skade for dem selv og deres pårørende.
Bogen "”DE ASOCIALE”- kz-lejrenes glemte danskere" fortæller for første gang historien om den over- og ildesete gruppe ofre fra besættelsestiden som danner udgangspunkt for forfatteren Tim Panduros foredrag.
Journalist og forfatter Tim Panduro er kendt i Hillerød, for i 12 år har han
skrevet spændende ting i Hillerød Posten. Nu er Tim Panduro freelancejournalist. Han fokuserer især på historie, foredrag og rundvisninger. Det vil
være oplagt at gå til foredrag i Frederiksborg Valgmenighed, og derefter
melde sig til Tim Panduros historiske vandringer i Hillerød. Oplysninger om
de historiske vandringer, som arrangeres få dag efter foredragsaftenen kan
fås på forfatterens hjemmeside.
Torsdag den 4. maj, før gudstjenesten i Frederiksborg Valgmenighed, holder Tim Panduro
rundvisning om besættelsestiden på Hillerød Kirkegård, hvor han vil komme godt omkring den
lokale og generelle besættelseshistorie med udgangspunkt i kirkegårdens grave. 6. maj er det
Nyhuse Kirkegård, det gælder. Her fortæller han om nogle af de personligheder og historier,
der gemmer sig bag gravstenene.
Læs mere her http://timpanduro.dk/aarets-julegave-rundvisning-paa-hilleroed-kirkegaard-nyhuse-og-om-besaettelsen/, tilmeld dig til en eller begge vandringener på telefon 42742031 –
eller grib fat i ham efter aftenens foredrag.
Hvad:

Foredrag om ”DE ASOCIALE”

Hvem:

Journalist og forfatter Tim Panduro

Hvor:

Frederiksborg Valgmenighed Frederiksværksgade 143,
3400 Hillerød i mødelokalet i Ullerød Kirke

Hvornår:

Torsdag den 27. april kl. 19.30.

Deltagere: Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har
gratis adgang. Gæster betaler 50 kr.
Medlemmer af biblioteksklubben 45 kr.
Alle spørgsmål om foredragsaftenen kan rettes til Ida-Lykke Bang på
30 12 62 60 eller bangogbang@mail.dk
Følg altid med på hjemmesiden: www.frederiksborgvalgmenighed.dk
Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

