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Sognepræsterne skriver:

Vær til besvær!
Her i efteråret har man i nyhederne kunnet følge
sagen om danske læger, der har hjulpet mennesker med at dø - såkaldt assisteret selvmord.
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp har igen været
på mediernes dagsorden. Over 70% af danskerne
ønsker forbuddet imod aktiv dødshjælp fjernet,
siger meningsmålingerne. Enkeltsager hives frem
med mennesker, som vi alle kunne ønske udfriet
fra deres lidelse og smerter. Samtidig gentages det
i debatten: ”Jeg vil selv kunne sige stop, når livet
bliver uværdigt!”
Parallelt med denne debat, sendte DR1 en udsendelsesrække om selvmord. ”Min fars farvel”,
hvor en række kendte danskere stod frem og fortalte, hvordan selvmordet har påvirket deres liv og
”Jeg vil dø”, hvor vi møder en række mennesker,
der har haft selvmord og selvmordstanker og -forsøg tæt inde på egen krop. Her er fokus på (og
medlidenhed med) de efterladte og på hvordan
den, der har haft selvmordtanker eller ligefrem forsøgt selvmord, kan reddes til et godt liv, hvis den
rette hjælp er til stede. Altså, at selvmordet ikke
kun rammer den, der begår det, men rammer en
cirkel af mennesker rundt om, som skal leve videre med, at en de elskede valgte at dø i stedet for
at leve videre sammen med dem.
Hvorfor tænker vi ikke det samme om det assisterede selvmord - om aktiv dødshjælp? Her står
på samme måde en cirkel af mennesker tilbage,
som skal leve videre uden én de elsker.
Jeg vil selv bestemme over mit liv, siger vi. Det er
min ret, siger vi. Hvis jeg skal på plejehjem, så er det
slut. Hvis jeg skal gå med ble, så er det slut. Det må
ikke blive uværdigt. Jeg skal ikke være til besvær!

”At tage dit eget liv. Interessant udtryk. Tage det
fra hvem? Når det er forbi, så er det ikke dig, der
vil savne det. Din egen død, er noget der sker for
alle de andre. Dit liv er ikke dit eget, hold fingrene fra det.”
– Arthur Conan Doyle via Sherlock Holmes
Dit liv er ikke dit liv. Din død er ikke din død. Vi har
en forkvaklet forestilling om, at vi ikke må være afhængige af andre mennesker. Vi bestemmer ikke
selv over vores liv, hvordan, hvornår og hvor vi bliver født, til hvilken familie. Det er et grundlæggende vilkår i menneskelivet, at vi er dybt
afhængige af andre mennesker. Udviklingsvidenskaben vil beskrive os som flokdyr. Et eksempel er
menneskets lange barndom, den længste af alle
pattedyr, hvor vi i årevis er helt og holdent afhængig af vores forældre og andre voksne, men
som til gengæld tillader os at udvikle den unikke
menneskelige hjerne. Som kristne udtrykker vi det
på den måde, at vi holder den andens liv i vores
hænder.
Det, at være afhængige af andre, er ikke et nederlag. Det er et menneskeligt grundvilkår. Livet
bliver ikke uværdigt, fordi man er afhængig. Man
er ikke mere til besvær eller uværdig end det lille
barn, der skal have hjælp til at gå eller spise er
uværdig - og hvem af os opfatter vores børn eller

børnebørn, som uværdige? Det, som ellers kunne
opfattes som besvær, er netop en dyb kærlighedsgerning for dem, vi elsker - om det så er børn,
børnebørn, aldrende forældre eller ægtefælle. Det
kan være svært at sætte ord på kærligheden, men
i det at få lov til at gøre noget for dem, vi elsker,
kan vi i stedet udtrykke kærligheden. Den mulighed vil de færreste af os være foruden.
Julen er familiernes tid. Hjerternes fest. Tiden, hvor
vi for alvor har mulighed for at udtrykke kærligheden og tage imod kærligheden. Tage imod ved
at være til besvær og lade hinanden være til besvær. Hjerternes fest, hvor vi husker på, at vi alle
engang var små, sårbare og besværlige, som det
lille barn i stalden i Betlehem og at dette ikke er en
fejl i hverken skabelse eller udvikling, men derimod selve det, der gør os til mennesker, der kan
give og modtage kærlighed.
Sidste år gav dronningen os et nytårsforsæt: At
gøre noget unyttigt. Lad os i år gøre os et juleforsæt: Vær til besvær! Lad os blive hentet og bragt,
lad os blive siddende i sofaen. Lad dem, der elsker os gå den ekstra mil for os - og lad os, der
kan, gå den ekstra mil for dem, som vi elsker. Lad
os denne jul være menneskelige, lad os vær afhængige, lad os være til besvær.
Glædelig jul og godt nytår!
Sophie Juel

Find os på www.kirkerneivipperød.dk - og på Facebook: www.facebook.com/kirkerneivipperoed
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Julen hos Kirkerne i Vipperød
Åbent (våben)hus
i Ågerup Kirke
- Lørdag den 1. december kl. 14 – 16
Skal du forbi kirkegården i Ågerup lørdag den 1.
december? Så kig indenfor i våbenhuset mellem
kl. 14 og 16. Her står graver Peter Vangslev-Nielsen
klar med lidt juleknas og et varmt glas gløgg - af
den slags, som kan drikkes af både store og små,
og som kan holde vinterkulden lidt på afstand.

Kom og syng julen ind
- Onsdag den 5. december kl. 17.00
i Ågerup Kirke
Eftermiddagene i december kan være lange og
mørke. Vi mødes og tænder lyset både udenpå og
indeni ved at synge alle de julesange, som vi rigtig godt kan lide. Organist Rikke Krabbenhøft sidder klar ved tangenterne - og mon ikke vores
graver Peter Vangslev-Nielsen giver et glas glögg,
når sangen er slut?

Julens
gudstjenester
23. december – kl. 16.00
- Lillejuleaftensgudstjeneste i Grandløse Kirke. En
julegudstjeneste særligt tiltænkt alle de, der pga. familieforhold, arbejde eller
andet ikke kan komme i
kirke juleaften. Vi skal
synge de klassiske julesalmer og høre juleprædiken.
24. december holder vi 5 gudstjenester
Kl. 10.00 – børnejulegudstjeneste i Ågerup Kirke

Gudstjenester med
KOR i december
- 1. og 3. søndag i advent kl. 10.00
i Ågerup Kirke.
Disse to søndage bliver gudstjenesterne ekstra julede med julesang og julemusik. Søndag d. 2. december kommer koret Samklang og synger præludium, postludium og satser ind imellem læsningerne - både nye og gamle julesange. Kildekoret, som ledes af vores egen kirkesanger Hanne
Lassen, deltager ved gudstjenesten d. 16. december. Kildekoret synger ligeledes firestemmige julesatser, som akkompagnement til gudstjenesten.
Begge gudstjenester er i Ågerup Kirke kl. 10.00.

Julebegyndelser
for institutioner og skoler
- i Ågerup
10. december – Vipperød Børnegård
Kl. 9.00: Vuggestuen
Kl. 10.00: Børnehaven
11. december – Ågerup Børnehus
Kl. 9.00: Vuggestuen
Kl. 10.00: Børnehaven
13. december
Kl. 9.00: Dagplejen
18. december
Kl. 9.30: Kildedamsskolen, afd. Vipperød
21. december
Kl. 8.15: Kildedamsskolen, afd. Ågerup

Kl. 11.30 – musikjulegudstjeneste i Grandløse
Kirke - for de sangglade! Vi springer juleprædikenen over og synger juleaftensdag ind med en lang
række nye og gamle julesalmer.
Kl. 14.00 – Julegudstjeneste i Grandløse Kirke
Kl. 14.00 – Julegudstjeneste i Ågerup Kirke
Kl. 16.00 – Julegudstjeneste i Ågerup Kirke
25. december – kl. 10.00
- Juledagsgudstjeneste i Ågerup Kirke
26. december – kl. 10.00
- 2. juledagsgudstjeneste i Grandløse Kirke
30. december – kl. 10.00
- Julesøndag i Sognegården.
Vi vælger sammen, hvilke salmer vi gerne vil synge
inden gudstjenesten starter. Måske var der yndlingssalmer, som vi ikke fik sunget (eller sunget
nok!) i juledagene. Efter gudstjenesten er der
rundstykker og kaffe til alle.
1. januar – kl. 16.00
- Nytårsgudstjeneste i Ågerup Kirke med kransekage og et lille glas bagefter.
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Søndag d. 23. december

Tirsdag d. 18. december
TirsdagsCafé – kl. 14.00
CaféHygge

Søndag d. 16. december
3. søndag i advent
Ågerup – kl. 10.00 – DH
(Se omtale)

Tirsdag d. 11. september
TirsdagsCafé – kl. 12.00 – 16.00
Tirsdags-Jule-Hygge-Andagt - DH

Søndag d. 9. december
2. søndag i advent
Grandløse – kl. 10.00 - SJ

Onsdag d. 5. december
”Syng julen ind”
Ågerup – kl. 17.00
(Se omtale)

JANUAR 2019

Søndag d. 20. januar

Kom til et brag af en koncert med The Ballroom Big Band og byd det
nye år velkommen med manér. Kirkerne i Vipperød byder velkommen
til gratis koncert med det 18 mand store orkester. De spiller populær
swingmusik, soul, funk og samba. Det foregår i Vipperød Sognegård, og
alle er velkomne!
Læs om/lyt til Ballroom Big Band på deres hjemmeside
http://theballroombigband.dk/

- 27. januar, kl. 16.00

Søndag d. 3. februar
4. søndag efter helligetrekonger
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Tirsdag d. 4. december
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Sang og fællesskab”
v. Rikke Krabbenhøft og
Finn Erik Larsen

Tirsdag d. 19. februar
TirsdagsCafé – kl. 14.00

Søndag d. 17. februar
Septuagesima
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Tirsdag d. 12. februar
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Sang og fællesskab”
v. Rikke Krabbenhøft og
Finn Erik Larsen

Søndag d. 10. februar
Sidste søndag efter
helligtrekonger
Grandløse – kl. 10.00 – DH
Emne: ”Man skal ofre noget for at
vinde livets lykke”

Tirsdag d. 5. februar
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Præsentation af Vipperøds
organist” v. Rikke Krabbenhøft

Lørdag d. 2. februar
Tumlingeleg
Sognegården – kl. 10.00
(Se omtale)

Søndag d. 2. december
1. søndag i advent
Ågerup – kl. 10.00 – DH
(Se omtale)

Nytårskoncert med
The Ballroom Big Band

FEBRUAR 2019

DECEMBER 2018

Gudstjenester & aktiviteter

december | januar | februar 2018-19

Kirkerne i Vipperød

Møderne holdes i
Vipperød Sognegård på
følgende datoer, kl. 18.45:
7/1 og 5/2
Referater fra afholdte menighedsrådsmøder samt regnskab
og budget ligger på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmøder er offentlige og dermed åbne for alle, der
har lyst til at høre, hvad menighedsrådet arbejder med.

Menighedsrådsmøder

Søndag d. 30. december
Julesøndag
Sognegården – kl. 10.00 – SJ
(Se omtale)

Onsdag d. 26. december
2. juledag
Grandløse – kl. 10.00 – SJ

Tirsdag d. 25. december
Juledag
Ågerup – kl. 10.00 – DH

Mandag d. 24. december
Juleaften
Ågerup – kl. 10.00 – SJ
(Børnegudstjeneste)
Grandløse – kl. 11.30 – SJ
(Musikgudstjeneste)
Grandløse – kl. 14.00 – SJ
Ågerup – kl. 14.00 – DH
Ågerup – kl. 16.00 – DH

4. søndag i advent/lillejuleaften
Grandløse Kirke – kl. 16.00 – DH
(Se omtale)

Tirsdag d. 29. januar
TirsdagsAndagt – kl. 14.00 - SJ

Søndag d. 27. januar
Nytårskoncert med The Ballroom
Big Band
Sognegården – kl. 16.00
(Se omtale)

Søndag d. 27. januar
3. søndag efter helligtrekonger
Vipperød Sognegård –
kl. 10.00 – SJ

Tirsdag d. 22. januar
TirsdagsCafé – kl. 14.00
CaféHygge

Hattedamer: Mandag kl. 10-12
Tumlingeleg i Sognegården: 2/2, 4/5, 17/8 samt 2/11
Kirkeyoga: Torsdag kl. 17-18
TirsdagsCafé: Tirsdag kl. 14-15.30
Babysalmesang: onsdag kl. 10-12
Madklub: 1. søndag i måneden, kl. 18.00

FASTE AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN

Tirsdag d. 15. januar
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Fire generationer som smede
i Grandløse Sogn”
v. Hans-Thor Olsen

Søndag d. 13. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Torsdag d. 10. januar
Kirkeyoga – 1. gang – kl. 17.00
(Se omtale)

Tirsdag d. 8. januar
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Vi fejrer helligtrekonger”

Søndag d. 6. januar
Helligtrekonger
Grandløse – kl. 10.00 - SJ

Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Ågerup – kl. 16.00 - DH

2. søndag efter helligtrekonger
Grandløse – kl. 10.00 – DH
Emne: ”Er alt ved det
gamle – eller…?
Om tro og nytårsforsæt”

Du skal blot ringe til Vipperød
Bustrafik på 59 18 20 18 senest
formiddagen forinden.

Du er altid velkommen til at bestille en kirkebil, hvis du er forhindret i selv at komme til kirke.
Bilen henter dig på adressen, og
efter gudstjenesten bliver du
kørt hjem igen.

KIRKEBIL:

…kan du forvente at blive budt
på i kirkedøren de fleste søndage. Kirkekaffen brygges af et
hold frivillige. Har du lyst til at
være med på holdet, så giv et
praj til en af præsterne.

EN KOP
KIRKEKAFFE...

SJ = Sophie Juel
DH = Detlef von Holst
GLS = Gunner Lund-Sørensen
Hvis ikke andet er angivet, foregår det i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød

Sønsdag d. 3. marts
Fastelavns søndag
Vipperød Sognegård –
kl. 14.00 – SJ (Se omtale)

Tirsdag d. 26. februar
TirsdagsAndagt – kl. 14.00 - DH

Søndag d. 24. februar
Seksagesima
Grandløse – kl. 10.00 - GLS

CaféHygge

AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN
Der sker en masse i Sognegården for både de mindste, de største og alle dem midt i mellem.

KirkeYoga

Babysalmesang

- Torsdage kl. 17.00 i Sognegården
Som noget nyt vil Kirkerne i Vipperød tilbyde kirkeyoga fra begyndelsen af det nye år. Er dit nytårsforsæt at finde mere ro og balance? Vi strækker
ud, trækker vejret dybt og finder rum og velbehag
i krop og sind. Organist Rikke Krabbenhøft instruerer.
Medbring gerne egen måtte og tæpper. Vi mødes
første gang den 10. januar. Det kræver ingen tilmelding, men kom i god tid. Alle er velkomne også dig, der ellers ikke kommer i kirken eller ikke
har prøvet yoga.

Er du lige blevet forælder og går hjemme på barsel? Så kom og vær med hver onsdag kl. 10.00,
når vi har babysalmesang i Sognegården. Læs
mere på vores hjemmeside eller følg både babysalmesang og tumlingleg på deres facebooksider:
Babysalmesang: www.facebook.com/sutterogsalmer/
Tumlingeleg: www.facebook.com/tumlingeleg/

Se evt. mere på kirkens hjemmeside eller kontakt
Rikke for spørgsmål: rikke@kirkevip.dk

Fastelavn

Tumlingeleg i Sognegården
- 2/2, 4/5, 17/8 samt 2/11
Én gang i kvartalet inviterer vi tumlinge og deres
forældre indenfor til leg, sang, dans og aktiviteter.
Bagefter har et hold frivillige sørget for, at vi kan
sætte os ved et veldækket frokostbord og spise
sammen. Programmet er tilpasset de 1 – 3-årige,
men større eller mindre søskende er også velkomne. Tilmelding til sabine@kirkevip.dk senest
en uge før.
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- Søndag den 3. marts kl. 14.00
Den første søndag i marts inviteres til fastelavnsgudstjeneste i Sognegården og vi glæder os til at
se en masse festlige, fjollede, fantasifulde, fjerklædte og fremragende udklædninger. Vi begynder med en gudstjeneste for både fisk og fugl og
hele familien. Bagefter er der tøndeslagning for
alle aldersgrupper og selvfølgelig serveres der
lækre fastelavnsboller. Ligesom sidste år er det
muligt at pynte sit eget fastelavnsris.

Madklub for voksne
- 1. søndag i hver måned
Den første søndag i hver måned mødes madklubben for de 40 – 65-årige til spisning i Sognegården kl. 18.00. Madlavningen går på skift og
man er altid flere om det. Det koster 50 kr. at deltage og tilmelding foregår senest fredagen før
inden kl. 18.00 på mail: madklubben@kirkevip.dk.
Når der bydes indenfor i december er alle dog på
madholdet og sørger hver især for en ret til julebordet. Denne dag medbringes også en pakke pr.
deltager, så der efter maden kan spilles den traditionelle pakkeleg.

Menighedsrådsformanden
skriver…
Det bliver en travl tid,
vi går ind i.
Et lidt mærkeligt efterår er
gået, naturen opførte sig
overraskende efter den hede
sommer, mange planter har
klaret sig overraskende godt, og på vores kirkegårde er det meget lidt, som skal nyplantes. Vores
gravere har været opmærksomme og vandet
hække efter behov.
Nu er alle juleforberedelserne så i fuld gang. Børn
i Vipperød har allerede i et par uger klippet og klistret og hørt om, hvorfor vi fejrer jul. Pynten må de
tage med hjem, eller hænge på sognegårdens

store juletræ - det er spændende, hvor meget der
kommer på træet.
Snart kommer der også en masse børn i kirken –
fra både skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejen på de årlige julebesøg. Det er altid dejligt og jeg kunne ønske, at det var en mulighed i alle
sogne. Og så bliver det tid for julegudstjenester
for alle - det kan bare nydes.
Ansættelserne i sognet er nu ved at være på plads;
ny graver og sognevært/pedel har været i gang en
tid, og den nye daglige leder starter 1. december.
I Sdr. Asmindrup er nationalmuseet blevet færdige.
Der var rester af kalkmalerier på det tilmurede østvindue, så det får vi ikke lov at åbne - det er en skuffelse. Nationalmuseet har fundet mange spændende ting, da de gravede i gulvet, og jeg håber, at
vi kan få mulighed for at vise noget frem på et tids-

HER KAN DU FINDE OS:
Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød
- tlf. 59 18 20 07 - kirkekontoret@kirkevip.dk
Præsterne: Sognepræst Sophie Juel, tlf. 29 68 27 50
– sophie@kirkevip.dk – mandag er fridag.
Sognepræst og provst: Detlef von Holst, Ågerupvej 66,
4390 Vipperød – 59 18 20 36 – detlef@kirkevip.dk
– fredag er fridag
Kirke- og kulturmedarbejder: Sabine Krohn
Mansdotter – 59 18 20 07 – sabine@kirkevip.dk
Sognevært/pedel: Susanne Askgaard Bebe – 59 18 20 07
Graver v. Ågerup Kirke: Peter Vangslev-Nielsen - 21 46 57 02
Graver v. Sdr. Asmindrup Kirke: Gitte Hansen - 21 34 47 03
Graver v. Grandløse Kirke: Rikke Jørgensen – 23 42 10 40
Kirkelig vejledning
Oplysning om kirkelige handlinger: dåb, bryllup, begravelse - og om registrering: fx fødselsanmeldelse, navneændring og udstedelse af attester - kan du finde på vores hjemmeside www.kirkerneivipperød.dk eller få
ved henvendelse til kirkekontoret.
Mobil betaling i forbindelige med kollekt ved gudstjenesterne. Donationer overføres ved hjælp af MobilePay
til nummer 84167

www.kirkerneivipperød.dk

punkt. Der er fundet ting, som aldrig er fundet i
nogen dansk kirke før. Desværre har arbejdet i kirken taget længere tid end beregnet, og vi forventer
at måtte udskyde genåbningen af kirken.
Jeg vil på menighedsrådets vegne ønske alle en
glædelig og velsignet jul.
Mange hilsner
Bodil

Velkommen til…
Rikke Jørgensen er pr.
15. oktober ansat som
nyeste medlem af vores
graver-pedelteam. Rikke
er uddannet gartner og
har mange års erfaring
som både graver og kirketjener.
Rikke kommer primært til at stå for varetagelsen af
kirkegården omkring Grandløse Kirke – ligesom
hun også her har kirketjenester. Man kan også
møde Rikke i Sognegården, hvor hun sørger for
at de grønne omgivelser er flotte og velholdte.
Susanne Askgaard
Bebe er pr. 1. november
ansat som Sognegårdsvært/pedel 21 timer om
ugen. Opgaver ligger primært i Sognegården,
hvor Susanne bl.a. skal
løse diverse pedelopgaver, stå for rengøringen, byde velkommen inden
for og hjælpe med klargøring til alle vores arrangementer. Susanne har mange års erfaring fra
en lignende ansættelse ved FDF.
Vi håber, at I vil hjælpe os med at tage godt imod
vores nye medarbejdere.
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TirsdagsArrangementer
Hver tirsdag hele året (dog ikke i juli) er der mulighed for at møde andre til TirsdagsCafé i Vipperød Sognegård. En gang om måneden er der TirsdagsAndagt ved en af sognets præster.
Ud over en kop kaffe m/kage, vil der oftest være program og under alle omstændigheder hyggeligt samvær.
Fire gange årligt arrangeres små og store TirsdagsUdflugter enten i bus eller private biler – en af de små udflugter ligger i juli, hvor der ellers ikke er TirsdagsCafé.
Tirsdag d. 15/1 kl. 14.00 – 15.30
TirsdagsCafé
4 generationer som smede i Grandløse sogn
Hans Thor Olsen vil, som 4. generation, fortælle
og vise billeder om Smeden i Tjebberup, familien
og arbejdet i lokalsamfundet.
Tirsdag d. 22/1 kl. 14.00 – 15.30
TirsdagsCafé Hygge – evt. med snak om bordet:
”En bog, du har læst eller en film, du har set”.

Tirsdag d. 4/12 kl. 14.00 – 16.00
TirsdagsCafé
Program:
”Sang og Fællesskab”
Alle er velkomne, når Rikke Krabbenhøft og Finn
Erik Larsen byder op til sang fra Højskolesangbogen og andre sangbøger.
I december skal vi naturligvis synge om julen og
lytte til god musik, som hører til i julemåneden.
Denne dag er det sidste frist for tilmelding til julefrokosten d. 11/12.
Tirsdag d. 11/12 kl. 12.00 – 16.00
Tirsdags-Jule-Hygge-Andagt
Tirsdagsudvalget står igen i år for at invitere til julefrokost i Sognegården.
Udvalget står for madlavningen og dagens program.
Frokosten serveres kl. 12.00.
Efter frokosten er der julehygge med julesange,
julehistorie mm.
Der serveres kaffe/te og småkager.

Det traditionelle pakkespil har vi droppet i år. I stedet spiller vi to spil julebanko med gode præmier
til vinderne af en og to rækker og selvfølgelig for
fuld plade.
Til de, der sidder ved siden af de heldige vindere,
er der sidegevinster.
Kl. 15.30-16.00 sluttes dagen med andagt
v. Detlef von Holst.
Deltagerpris er kr. 40,-, som betales ved indgangen.
Sidste frist for tilmelding til julefrokosten er 4/12.
Tirsdag d. 8/1 kl. 14.00 – 15.30
TirsdagsCafé
Program:
Vi fejrer helligtrekonger med sange og salmer –
og mon ikke vi også får de traditionelle HelligTreKongersKager og finder ud af, hvem der vinder
retten til at bære en krone og få lov til at bestemme resten af dagen.

Tirsdag d. 5/2 kl. 14.00 – 15.30
TirsdagsCafé
Præsentation af vores organist
Organist Rikke Krabbenhøft introducerer sig selv
for TirsdagsCafeen.
Rikke er oprindeligt fra Holbæk, men har boet
mange andre steder de sidste 20 år, blandt andet
i Ishøj, Beijing, Toronto, Guangzhou og København.
Fortællingen vil tage udgangspunkt i alle de steder, hun har boet, og hvad hun har lært sig og bemærket af de vidt forskelle steder.
Tirsdag d. 12/2 kl. 14.00 – 16.00
TirsdagsCafé
”Sang og Fællesskab”
Kom og vær med, når Rikke Krabbenhøft og Finn
Erik Larsen spiller op til sang og hygge.
Vi holder på traditionerne, men lærer også nyt.
Tirsdag d. 19/2 kl. 14.00 – 15.30
TirsdagsCafé Hygge – evt. med snak om bordet:
”Hvad kan du bedst lide af…………?”

