Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Imaqa
Imaqa er en roman, der handler om at gøre ”Den umulige kærlighed mulig”. Skrevet af
Flemming Jensen i 1999.
Er det ikke det, vores forhold til Grønland indebærer?
Hvorfor står Grønland vores hjerter så nært? Ikke fordi Grønland ikke giver os problemer. Er
det fordi Grønland gør os store og får os til at tænke stort? De danskere, der tog på
slæderejser over indlandsisen tænkte stort og var seje. Knud Rasmussen har gennem sine
fortællinger givet os en indsigt i en storslået kultur. Tænk, da livet som eskimo var
bæredygtigt i ordets egentlige betydning.
Mange er rejst til Grønland for at hjælpe eller for at få et nyt indhold i livet.
Således også Gerda T. Hansen. Hun er nu
gået på pension efter at have tilbragt sine
sidste år af sit arbejdsliv i Grønland.
Gerda T. Hansen er sociolog og arbejdede to år
i administrationen ved Thule Air Base og to år
som underviser ved Handelsskolen i Nuuk.
Hun bor nu i Frederiksværk og udvider sin
viden inden for teologi ved at gå på
universitetet i København.
Hun vil fortælle om sine konkrete erfaringer
blandet med den historiske udvikling i
Grønland.
Kom og hør hende i Frederiksborg Valgmenighed.
Hvad:

Foredrag af sociolog Gerda T. Hansen om Grønland

Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed i mødelokalet i Ullerød Kirke,
Frederiksværksgade 143 i Hillerød

Hvornår:

Onsdag den 9. marts kl. 19.30

Hvem:

Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster betaler 50 kr. Biblioteksmedlemmer kun 45 kr.
Af hensyn til traktement skal man helst melde sig til på bangogbang@mail.dk eller
30 12 62 60

Alle spørgsmål om aftenen og om medlemskab kan fås hos Ida-Lykke Bang
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

