Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Samtalecafé
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30
Vi inviterer til en uforpligtende samtale over en kop kaffe.
Vi får så mange indtryk.
Vi har så mange tanker.
Vi har så mange meninger.
Men hvor får vi dem diskuteret?
Måske i Frederiksborg Valgmenighed?
Alle er velkomne. Det foregår i et mødelokale i Ullerød Kirke, så man behøver altså ikke være
kirkevant. Alle kan bidrage - enten ved at fortælle, spørge eller blot lytte.
Aftenens emne kunne kaldes: Gaver.
Vi giver mange gaver til hinanden? Men glæder vi hinanden lige så meget, som vi gerne ville?
Vi prøver at glæde med fødselsdagsgaver og julegaver, men vi har ofte svært ved at finde
noget, der er godt nok. Det er også blevet almindeligt at komme med gaver, når man kommer
på besøg. De såkaldte værtindegaver. Det er lige ved at være for meget.
Næste samtaleaften, vil vi prøve at give hinanden en gratis gave, som man kan give hinanden
i en samtale. Vi vil fortælle om noget godt, vi har oplevet i den forløbne vinter.
Kom og fortæl om:
En bog du har læst - En film du set - En udstilling du har besøgt -En koncert du har hørt En ferieoplevelse du har haft - En avisartikel du har læst.
Bestyrelsens medlem Paw Møller Pedersen starter med ganske kort at fortælle om to
romaner, han har fået læst i vinter:
Kirsten Thorup: Erindringer om kærlighed og Helle Merete Pryds: Folkets skønhed.
Hvor:

Mødelokalet i Ullerød Kirke,
Frederiksværksgade 143, Hillerød

Hvornår:

Torsdag den 16. marts kl. 19.30

Emne:

At give hinanden gaver på en ny måde.

Hvem:

Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster betaler 50 kr. Biblioteksmedlemmer 45 kr.

Vært:

Ida-Lykke Bang

Man kan blot komme, men da der helst skal være kaffe til alle, må man meget gerne melde
sig på bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60.

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

