V indinge
Kultur
C enter
Efterårssæsonens arrangementer 2018
11. september - Dragsholmrevyen
18.30: 4.b serverer glaseret skinke med grønlangkål, Rødkålssalat med kartofler.
19.30: Dragsholmrevyen mm.

Når skuespiller og revydirektør for Dragsholm
Revyen Bente Eskesen og kapelmester for bl.a.
Nykøbing F. Revyen Mickey Pless går på scenen,
bli'r der altid sat godt og grundigt liv i kludene.

De to har arbejdet sammen i mange år, hvilket
kendetegner deres optræden.

De medbringer til dagen en kuffert, der er spækket
med nye og gamle revynumre.

18. september - Danske værdier
18.30: 5. b serverer nakkefilét m. sesamkartofler, sovs mm
19.30: Danske værdier - og noget så usædvanligt som ånd og

moral

Bertel Haarder har beklædt mange poster:
"Højskolebarn”, højskolelærer og seminarieadjunkt.
Minister for undervisning, forskning, Europa, Norden, udvikling,
integration, kirke, sundhed, indenrigs- og kultur.
Nu ordfører for kultur og nordisk samarbejde m.m.
Ophavsmand til Sorømøderne, Folkemødet på Bornholm og Danmarkskanon´en.
Vi glæder os til at høre mere om danske værdier.

25. september - Otto Brandenburg
18.30: 6.a serverer stegt flæsk med persillesovs
19.30: Karsten Holm: Historien om Otto Brandenburg
Afvekslende mellem sang og tale, kommer Karsten Holm igennem

et hjørne af den spændende historie om manden, som vi alle
kender.
Der er garanti for, at minderne vil vælte frem, når Karsten bl.a.
synger:

To lys på et bord - Når en sailor går i land – Susanne, Birgitte og

Hanne - Så længe skuden kan gå m.fl.
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2. oktober – en fortælling om Alzheimers
18.30: 7. x serverer farsbrød med sesamkartofler
19.30: Frederik Lindhardt -

Lidt af far – en fortælling om Alzheimers

Dette er en søns fortælling om livet sammen med sin demenssyge far
– tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om sorgen,
frustrationerne og håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden
og kærligheden. Ligesom den handler om, hvordan Alzheimers og
demens udfordrer os og vores syn på selvstændighed, på værdighed,
på fornuft.
Kort sagt handler foredraget om, hvad Alzheimers gør ved
mennesker. For man kan ikke undgå at lære noget om sig selv, om
livet, når man bliver konfronteret med sygdom og død.

9. oktober - Fra Nørrebro til Nørregade
18.30: Menighedsrådet

rugbrød og rødbeder

serverer skipperlabskovs med

19.30: Erik Norman Svendsen: Fra Nørrebro til Nørregade

Forfatter og tidligere biskop Erik Norman Svendsen fortæller om
sit liv. To lokaliteter spiller en særlig rolle for ham: Nørrebro,
hvor han er født og opvokset, og Nørregade, hvor han boede i
17 år som biskop over Københavns stift.
Han er født under 2. verdenskrig og gik af som biskop i 2009,
men fortsatte som kongehusets præst ved Garnisons kirke.
Han har været formand for salmebogskommissionen, der
udarbejdede den nye salmebog, og desuden været optaget af det
religionsmøde, som finder sted i disse år i Danmark.
Sammen med sin kone rejste han rundt i Mellemøsten i 2005 for at
møde både kristne og muslimer, og som biskop har han besøgt
danske kirker og menigheder over hele verden.

23. oktober - Med bumletog til Kina
18.30: 3.a serverer stegt flæsk med persillesovs
19.30: Med bumletog til Kina v/ Kim Greiner

Vi skal med den transsibiriske jernbane igennem Rusland,
Sibirien og Mongoliet til Kina.
Undervejs besøger vi Jekaterinburg, hvor zarfamilien blev
myrdet. Bajkalsøen, Ulan Ude med verden største
Leninhoved, Mongoliets hovedstad Ulaanbataar, Gobiørkenen og
Beijing med Den kinesiske Mur.
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30. oktober - Viljens vej til succes
18.30: KFUM spejderne serverer Kylling i karry
19.30: Jens Werner: Viljens vej til succes

I "Viljens vej til Succes", går Jens Werner dybt.
Dybt i følelserne, dybt i fortiden og dybt i fortællingen om "den
grimme ælling", som modbeviste alt og alle, på nær ham selv.
Med en ærlig og energisk, sjov og eftertænksom måde, får Jens
Werners foredrag dig med på en rejse som byder på mange
overraskelser.
Og husk! det er videnskabeligt bevist at pardans, fælles
bevægelser og humor i den grad er terapeutisk og har en helende
virkning på alle.

2. november - Vinsmagning
Også i år kan du glæde dig til at nyde et utal af
dejlige vine fra den lifligste hvidvin til den
fyldigste portvin, når MIN KØBMAND i
samarbejde med vinleverandøren afholder
VINSMAGNING i fælleslokalet på Vindinge
Skole.
HOLD ØJE MED OPSLAG HOS KØBMANDEN – Og husk der
er rift om billetterne

6. november – Så er der BANKO
18.00: Dørene åbnes
19.00: Spillet starter

Udover bankoplader sælger vi amerikansk lotteri.
Igen i år har vi mange flotte præmier at spille om – Kom og prøv lykken, og støt samtidig
alle de spændende arrangementer og aktiviteter i Kulturcentret.
NB! Spillepladerne er venligst udlånt af VIF Støtteforening.
Hovedpræmien er igen i år fra vores købmand i Vindinge.

Tænk hvis det er dig der går hjem med den store gevinst!

Stor tak til MIN KØBMAND og vores mange øvrige,trofaste sponsorer!
DØRENE ÅBNES KL. 18.00

SPILLET STARTER KL. 19.00

Bemærk: Ingen fællesspisning!
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13. November – Jazzmusik med Swingdanes
18.30: Kreative Tanter serverer bondesuppe
19.30: Jazzmusik med Swingdanes

med hjemmebagt brød

Da Ole ’Fessor’ Lindgren nedlagde sit Fessors Big City Band, var vi et par
jazzvenner, der var overbeviste om, at vi ville komme til at savne Fessors musik
ret kraftigt.
Vi besluttede derfor at etablere et orkester, der skulle spille nogle numre fra
Fessors Big City Band’s rythm and blues repertoire samt numre fra swingtiden specielt inspireret af Arnvid Meyers Orkester og dets arrangementer og dets
arrangementer.
Vi havde ligeledes et stort ønske om at spille guldaldermelodier fra bl.a. Lise
Reinau’s repertoire, og som tiden gik tilføjede vi standardnumre fra bl.a.
Armstrong’s repertoire. Vores grundlæggende mål er at spille de gode melodier,
som andre ikke spiller længere, så de ikke går i glemmebogen.

20. November – Sange og selvironi
18.30: VIF

Støtteforening serverer kyllingebryst med
sesamkartofler

19.30: Skuespiller Andreas Bo

En lidt anderledes aften med Andreas Bo.

Skuespilleren Andreas Bo blev I 2010 kendt for sine skæve
figurer, parodier og improvisationer, i tv-programmer som
Live fra Bremen og Rundt på Gulvet.
Men Andreas Bo startede for mange år siden, et helt andet
sted – med musikken.
I “sange og selvironi”, kan man opleve en lidt anderledes
aften med Andreas Bo.
Sammen med sin guitarist, spiller Andreas Bo sange fra CD’en
Skillevej, som udkom i 2017, samt enkelte covers, som har en
plads i komikerens hjerte.

Sangene handler om en mand, midt i livet og karrieren,
hvilket også er omdrejningspunktet for den lavine af
selvironiske jokes, som flyder på en ellers musikalsk aften.
Glæd jer til en både seriøs og munter aften!
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27. November – VINDINGES EGEN MINI-JULEAFTEN
18.30: FÆLLESSPISNING i Kulturcentret

For de, som er tilmeldt fællesspisning, serverer 6.b lækker
NAKKEFILET MED SESAMKARTOFLER.
Bagefter kan du lige nå over i hallen og handle inden
JULEMARKEDET LUKKER 20:30.

Program:

17.00: VIF’s JULETRÆSFEST I Vindinge Hallen (store

hal)
Risengrød
Leg med Nissebanden
LuciaoptogKaffe/te
Godteposer til alle børn
Vindinge Idræts Forening sender invitation ud til alle i Vindinge.
Program:

18.00: VKC’s JULEMARKED ÅBNER i Vindinge Hallen (lille hal)

Kom og gør en god handel i de flotte stande, og køb lodder i tombolaen, med fantastiske
præmier
(hovedsageligt sponsoreret af stand-holderne)
Vi har bl.a. en flot købmandskurv fra vores egen købmand (MIN KØBMAND).
20.30: JULEMARKEDET LUKKER
Det er muligt at få en stand på årets julemarked –Kontakt Jørgen Herholdt på tlf. 46 35 72
70 eller e-mail: herholdt@post11.tele.dk - Tilmeldingsfrist: fredag den 2. november!

SØNDAG - 9. december KL. 14:00 Vindinge kirke
VINDINGEKORET SYNGER JULEN IND I Vindinge Kirke – kom og syng med!
Koncerten starter kl. 14.00
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