Sognecaféen i
Grønnevang Kirke

15/1 Bendt Pedersen, ”Mit liv som konservator.”
Bendt fortæller og viser billeder om mange spændende opgaver både på
slotte, kirker og kopiering af møbler bl.a. fra de dansk vestindiske øer.
Han kommer også ind på små og store oplevelser i forbindelse med
opgaverne.
29/1 Carsten Hjorth Pedersen, ”Bedsteforælder – En gave og en
opgave.”
Mange, som har børn, oplever, at forholdet til børnene er den næstnærmeste menneskelige relation! Og børnebørnene er vores børns børn!
Desto nærmere relationerne er, desto flere glæder og smerter er der
forbundet med dem. Hvordan får vi bedre øje på glæderne? Og hvordan
lindres smerterne? Den fælles samtale kan være en hjælp.
12/2 Asger Berg, ”Historien om morderen Ole Kollerød.”
Forfatter og lokalhistoriker Asger Berg kommer og fortæller og viser
billeder om Ole Kollerød og hans datter. Historien er meget lokal da
datteren blev født der hvor Haveforeningen ”Kana” ligger i dag.
26/2 Lars Hebsgaard, “Just do it”
Tidligere kriminaltekniker med speciale i skud og våben, Lars Hebsgaard,
var i sommeren 1999 udsendt til Kosovo, for at dokumentere
krigsforbrydelser, til brug for krigsforbryderdomstolen i Haag. Vi hører
beretningen om den alvorlige historiske baggrund. Og Lasse fortæller
om et arbejde, der blev udført under særdeles vanskelige forhold og med
udfordringer i alle mulige afskygninger. Det danske team blev kendt og
respekteret som teamet med sloganet “just do it”
12/3 Børge Rasmussen, ”Mellemøst-konflikten og Israel.”
Børge har været præst i 30 år, han er gift med en svensker og har 3
voksne børn. Han er nu pensionist og har boet i Græsted siden 2015.
Børge og familien har opholdt sig i Israel i flere omgange, - og har været
engageret i Israelsmissionen. Dagens tema: Hvad skal man mene om
Mellemøst-konflikten og om Israel? Hvad tænker Gud?

26/3 Inger Merete Tuxen, ”Sangeftermiddag”
En dag hvor vi rigtig får sunget igennem. Krydret med lidt
baggrundshistorier for nogle af sangene/salmerne.
9/4 Thyge Enevoldsen, ”Livshistorier”.
Glimt fra barndom og ungdom i Hvide Sande, historier fra studietiden i
Aarhus og fra 28 år som præst i Grønnevang kirke.
23/4 Hygge-banko.
Det bliver ikke dagen, hvor du vinder en halv gris. Men mindre kan jo
også gøre det. Vi hygger os med banko-plader, numre og hinanden.
Medbring en indpakket gevinst til ca. 40 kroner. Til gengæld er de to
plader pr. person gratis.
Lørdag 27/4 kl. 10-14 Dina Al-Erhaym, ”Fra ateist til troende.”
Skuespiller og tv-vært Dina Al-Erhayem fortæller om sin vej fra at være
ateist til at få en levende tro på Gud. Sognecafeen inviterer sammen med
Kvindeklyngen og Undervisningsudvalget.
7/5 Marianne Kehler og Henning Thelin, Rejse til Canada og Alaska.
En spændende rejseberetning – i billeder og ord om fantastisk natur og
rigt dyreliv. Næsten som at være der selv – med Marianne og Henning
som ”rejseledere”.
4/6 Sommerafslutning. Hygge, lækkerier, sommerfortællinger og
masser af sommersang.
Vi planlægger bustur til Bornholm d.3.-6. oktober.
Sæt gerne kryds i kalenderen.
Program kommer senere.

Velkommen til Sognecafé i Grønnevang Kirke.
Grønnevang Kirke byder velkommen til en ny sæson i
Sognecaféen. Vi starter midt i januar og slutter sæsonen af i juni
med en festlig sommerafslutning i kirken. Sognecaféen er
tirsdage i ulige uger fra 14-16.
Grønnevang Sognecafé er kendt som et åbent og hyggeligt
fællesskab omkring kaffebord, med hjemmebag og en rigtig god
fortælling.
Pris: 10 kr. pr. gang for fortælling, kaffe og kage.
Da vi alligevel brygger 14 kander kaffe og 6 kander te er der altid
plads til flere, så inviter bare nye med.
Sognecaféens arrangementsgruppe består af: Inger Marie og
Frank Møller Jensen, Ingrid og Erik Sigh, Helle Flensted, Merete
Gylling, Henning Thelin, Marianne Kehler, Birgitte Jensen, Per
Bohlbro og Thyge Enevoldsen (tlf. 1551 5349)
Grønnevang Kirke
Tolvkarlevej 76 (tlf. 48 24 00 10)
3400 Hillerød
Bus 301 – Østervang lige til døren.

