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Lennart Weber – Geniet fra Nellerød.

Snedker Jens Poul Andersen (1844-1935), Nellerød - kaldet 'geniet fra Nellerød' var i
mange år Danmarks førende kamerabygger. Han lavede fremragende
fotografiapparater i træ, som har været i brug på Det Kgl. Teater indtil 1960-erne.
Hans kameraer blev solgt over hele verden og konger og kejsere i hele Europa er
blevet fotograferet med Nellerød mandens kameraer. Han var en særling, der hele
livet gik i spidse jyske træsko og han arbejdede i sit værksted fra 5 morgen til midnat
lige til han døde som 90-årig. Og så blev han sammenlignet med den verdenskendte
opfinder, Edison. Forfatter Lennart Weber fortæller om denne spændende person fra
landsbyen Nellerød 15 km nord for Hillerød.

10/9 Jeannet Ulrikkeholm – Musikalsk foredrag om bl.a. Halfdan Rasmussen
Alle kender Halfdan Rasmussens børnerim, men hvem var Halfdan Rasmussen
egentlig? Hvem var manden bag digtene? I løbet af dette musikalske foredrag
fortæller Jeannet Ulrikkeholm om Halfdan Rasmussens liv og værker. Deltagerne vil
høre om digterens barndom, ungdom og voksenliv – og svære alderdom. Jeannet
fortæller om Halfdans debut som digter, hans tid i modstandsbevægelsen og om
hans store gennembrud. Hvad inspirerede Halfdan? Og hvem inspirerede ham?
Hvilket forhold havde han til fx Benny Andersen og Tove Ditlevsen? Har han noget at
sige os i dag? Jeannet synger, spiller og fortæller, og deltagerne er med på
fællessang. Der er også en lille buket kærlighedssange fra højskolebogen. Jeannet
akkompagnerer på guitar, cello og lut.

24/9 Bishop M. Jacob – Helbredelse og kald.
Som 8-årig fik Jacob leukæmi og lå for døden. Lægerne gav forældrene besked på at
det var bedst hvis de tog Jacob med hjem, da de intet kunne gøre for ham. Gud
havde dog andre planer for på vej hjem skete noget fantastisk. I 1994 grundlagde
Jacob missionsorganisationen GTSSS (Gospel for Tribals Social Service Society)
baseret på sin vision og sit kald for at nå stammelandsbyer i Indien med budskabet
om Jesu kærlighed gennem forkyndelse af evangeliet. Fra den spæde begyndelse
har Gud på overvældende måde velsignet pastor Jacobs arbejde.

8/10 David Rejkjær Knudsen – Med Gud ved roret.
David er opvokset i Grønnevang Kirke, hvor han i mange år har glædet os med sin
sang i koret og som kirkesanger. I næsten 3 år har David har været udsendt fra
Grønnevang Kirke med skibet Logos Hope. Hvad har turen lært ham om sig selv,
andre mennesker og Gud? Han fortæller og viser billeder om sjove og rørende
oplevelser, om det pludselig at skulle bo og arbejde så tæt sammen med mennesker
fra vidt forskellige kulturer, det praktiske arbejde og møder med mennesker i de
mange havne.

22/10 Lone og Verner Kristensen – Hvad regnskoven gemte
Lone og Verner Kristensen har rejst rundt i Cambodia en måned og bl.a. besøgt verdens største tempelkompleks Angkor Wat og Khmerernes stor riges tidligere millionhovedstad Angkor Thom, der var glemt og gemt i regnskoven. De viser billeder og fortæller om landet, der er gået fra at være et mægtigt imperium til at have været på
grænsen til udslettelse. De fortæller om mødet med en befolkning, der i nyere tid har
været igennem store trængsler, om missionsprojekter, flydende fiskerbyer, dagliglivet
på landet, uventede transportoplevelser, en paradisisk tropeø med mere.
5/11 Thyge Enevoldsen – Højtlæsning
Hæld kaffe/the i koppen – læn dig tilbage – og kom med ind i en dybt rørende
fortælling – med glimt i øjet, stik i hjertet og med håb og trøst. ”Oscar og den
lyserøde dame” er en fortælling, som kan høres igen og igen. Og Thyge elsker at læse
den højt. Kom og lyt med.

19/11 Lene Christiansen – Kim Larsen
Om lidt bliver her stille … eller hva’?
En eftermiddag om og med Kim Larsen og hans univers i sange, tekster og anekdoter.
Hvem var han egentlig, Kim Melius Flyvholm Larsen, og hvordan gik det til at han blev
musiker? Vi skal fra den flabede gadedreng til den poetiske spillemand igennem
sange og tekster. Kirke- og kulturmedarbejder Lene Christiansen fra Præstevang Kirke
fortæller.

3/12 Julefest kl. 13.00
Sognecafeens traditionsrige julefest med Lucia, dans og sang om træet, kaffe/te og
kage, højtlæsning og ikke mindst quizzen. Husk at tilmelde dig.

Velkommen til Sognecafé i Grønnevang Kirke.
Grønnevang Kirke byder velkommen til en ny sæson i Sognecaféen. Vi
starter sidst i august og slutter sæsonen af i december med vores
traditionsrige julefest. Sognecaféen er tirsdage i ulige uger fra 14-16.
Grønnevang Sognecafé er kendt som et åbent og hyggeligt fællesskab
omkring kaffebord, med en ostemad og en rigtig god fortælling.
Pris: 10 kr. pr. gang for fortælling, kaffe og ostemad.
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 MøllerJensen, 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.

