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Rotary klubberne i AG 6 inviterer til 

foredrag med Daniel Rye. 

Brug dette link til køb af billetter: 
https://www.yourticket.dk/arrangementer/10766/foredrag-med-daniel-rye/e3f95b73-

179f-11ec-94bd-005056b98024/ 

Tirsdag d. 9. 11.2021 kl. 18.00 

Der er en intens aften i vente, når vi byder indenfor til 
foredrag med Daniel Rye.            

Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 18.00 på Odder 
Parkhotel. Pris kr. 335.- inklusive spisning     Han 
fortæller levende, åbenhjertigt og med rystende detaljer 
om sit fangenskab hos Islamisk Stat i Syrien. Her giver 
han et sjældent indblik i det mareridt, han gennemlevede 
som gidsel – en på én gang forfærdelig og gribende 
historie, der vil opsluge dig fra start til slut. måneder blev 
Daniel holdt som gidsel af ISIS same 

James Foley blev det første offer for   IS’ videodokumenterede henrettelser, der 
gik verden rundt. 
Under deres tilfangetagelse blev han en nær ven af Daniel Rye, og det var Daniel, 
der viderebragte Foleys ”brev” og afsked til familien. En afsked Daniel fik overbragt 
mundtligt og memorerede. 
Daniels fangeskab blev af hensyn til hans sikkerhed først kendt for den brede 
offentlighed efter hans løsladelse, da medierne også af sikkerhedsmæssige 
årsager afholdt sig fra at dække historien.      

     
     
     
     
    

Et sjældent indblik i en gribende historie 

Daniel står nu offentligt frem og fortæller sin grufulde historie. Hør bl.a. hans 
dramatiske og rystende historie om: 

▪ Hvad det vil sige at være gidsel hos ISIS. 

▪ Hvordan mennesker overlever tortur og fangeskab, skaber venskaber og bevarer 
håbet, når det ser allermest sort ud. En historie, der understreger menneskets 
ufattelige overlevelsesdrift, og en historie, hvor virkeligheden overgår fantasien. 

▪ Hvordan hans familie iværksatte en indsamling til løsesummen. Dermed blev 
kredsen af mennesker, der blev indviet i den offentlige hemmelighed, større, hvilket 
var en stor risiko at løbe i bestræbelserne på at få deres søn og bror hjem. 

▪ Hvor svært det er at vende tilbage til en helt almindelig hverdag igen. 

I aftenens foredrag med Daniel Rye får du den hudløst ærlige, levende og sjældne 
beretning om et 13 måneder langt mareridt, der for Daniel heldigvis endte med frigivelse. 

Daniels oplevelser skildres også i Puk Damsgaards roman ”Ser du månen Daniel” 
(udgivet oktober 2015) og bogen blev filmatiseret i 2019 med Esben Smed som Daniel 
Rye og  

Du kan købe billet ved at gå ind på i MIT ROTARY og øverst er der et link til billetkøb. 
Det er tilladt at inviterer familie og venner til arrangementet. 
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