2 særlige anledninger som bør huskes:
mandag d. 9. marts og onsdag d. 27. maj. (se om)
seniortræf, fælles for de Københavnske menigheder afÅ rets
holdes i år i Korskirken. Resérvér allerede nu datoen mandag

d. 9. marts.

Herlev Hovedgade 42

Program med tilmelding, pris, osv. vil følge senere.

Sommerturen

Program for den 39. sæson i 2020

2020

Indholdsrige og meningsfyldte timer ...
Den 2. mandag i hver måned kl. 12 - 14.

F

H

eldags-busturen til foråret med spisning m.v. er planlagt til:
onsdag d. 27. maj kl. 09.45. Reservér allerede datoen
nu. Nærmere program med tilmelding, pris, osv. vil følge senere.

rokost-klubben i Korskirken er ”stedet” i Herlev, hvor enhver, der er
ledig i nogle timer midt på dagen, kan opleve et uforpligtende samvær - og måske endda træffe nye mennesker. I Korskirkens lyse og venlige lokaler mødes man og nyder sin egen medbragte frokost. Der serveres kaffe og te med kage, og der er god tid til at tale sammen. Dernæst
følger et programindslag - underholdende og måske endda ”belærende”
og ofte illustreret på storskærm. Og naturligvis synger vi også sammen.
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Bestyrelsen i Frokost-klubben:
Kirsten og Hans Bjævertoft
Karen-Inge Brandsmark
Kurt Bøgsted
Lillian Klarholt
Helle Norup

bjaevertoft@smorumnet.dk
kbrandsmark@gmail.com
kb@dbs.dk
lillian@klarholt.dk
hellenorup@godmail.dk

4497 9691
4036 2435
2392 0940
2169 6610
7552 8285

(Og kontakt gerne bestyrelsen hvis du evt. har spørgsmål eller særlige ønsker).
NB ! Har du lyst og mulighed for at støtte Frokost-klubben økonomisk, kan det
ske ved indbetaling på konto nr. 0146-8892964581. Enhver gave er velkommen.

”Korskirkens elektroniske nyhedsbrev”,
sørger for udførligt at orientere alle om Korskirkens mange aktiviteter. Det udsendes hver anden fredag som e-mail eller alm. brev.
Dér kan du altid holde dig velorienteret. Kan fås ved henvendelse
til bestyrelsen. Se evt. også hjemmesiden: korskirken.dk
Frokost-klubbens program for 2020, Ole E.
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ed det alsidige programudbud som ses på de næste sider, håber
bestyrelsen at kunne fange interessen ikke blot hos dig men også
hos dem du omgås, - en ven eller nabo - som også er meget velkommen.
ommerudflugten i luksusbus og julemødet er årets sikre ”hits”, men
også forårsmødet i marts fælles for hele Københavnsområdet med
god mulighed for at træffe gamle og nye venner værdsættes af mange.
er betales kun 35 kr. pr. gang for kaffe/te, ”lidt” til foredragsholdere,
og for at reducere prisen for årets sommerudflugt med spisning m.m.

Sæt nu kryds i
kalenderen ‐
og gem pro‐
grammet for:

2020

Obs.:
Indkørsel fra
Svanereden

Nytåret 2020

Mandag d. 13. kl. 12

Årsskifte, status med tilbageblik over ”Året der gik”
af formand og kassemester. ”Ordet” vil som altid være
frit for gode idéer og forslag. Senere vil en af ”de
ældre seniorer”, Ole Engel, som var med fra menighedens
begyndelse fortælle og vise et historisk tilbageblik fra menighedens godt første 4 årtier i sidste halvdel af 1900 tallet.

Om kemi, kirke og køkken...
Februar 2020
tilsat historie, humle og humor.. Mandag d. 10. kl.12
Erik Aksel Lindgren, et kendt og skattet navn i Frokostklubben, der flere gange har fået latteren til at rulle når
han med både viden og humor har fremdraget store og
små detaljer - overraskende og tit helt ukendte fra ”vores
alle sammens hverdag”. Den muntre, tidl. farmaceut fortæller stort og småt: ”fra Napoleon over bly til Kaj Munk”

”Fælleskøbenhavnsk seniormøde i Korskirken”
d. 9. marts kl.12 i Korskirken.
Bent Hylleberg
”Hvad foretog danske baptister sig 1940 - 45?”
Udførligt program med tilmeldelse vil følge senere.

April 2020
Mandag d. 20. kl.12

”Det nye Rwanda...

Jørgen Krabbe Sørensen, tidligere mangeårig missionær i Afrika og medarbejder i BaptistKirkens
internationale missionsarbejde,m.v. vil fortælle fra et rigt liv og opdatere os på de senere
års udvikling i den lille fattige, afrikanske stat.
HUSK! Skovturen i luksusbus onsdag d. 27. maj
nærmere detaljeret program vil følge senere.
Frokost-klubbens program for 2020, Ole E.

September 2020
Indien med privatchauffør… Mandag d. 14. kl. 12

Januar 2020

Kirsten og Kurt Bøgsted. Det rejsevante og ivrigt fotograferende ægtepar - kendte og aktive i Korskirken - vil fortælle os om
uventede og yderst overraskende oplevelser, læs ”let rystende”
som bare forekommer i Indien. Denne gang fra en
rejse i den del af det historiske og romantiske Indien som er mest kendt som ”Den gyldne trekant ”.

Oktober 2020
Mandag d. 12. kl. 12

? ? ? ? ?

Programmet for dette møde er endnu ved programmets
trykning ikke helt på plads og vil derfor følge senere.

”Det vilde Amerika” - på 4 hjul”

November 2020
Mandag d. 9. kl. 12

Lise og Bjarne Willer pensioneret - men alligevel stadig aktivt
præstepar fra Korskirken, vil fortælle - i ord og billeder - om en måneds spændende rejse i det vestlige USA, hvor de så både kendte
og for dem ukendte steder.
Kort sagt en fantastisk biltur rig på oplevelser
”På kryds og tværs i ”Det Vilde Vesten”

Julemødet - det gode gamle . .
..

December 2020

Mandag d. 14. kl.12
”Julebuffeten” består af alle de små lækre retter
som deltagerne har med. Naturligvis er der også
Jule-historie, jule-banko og jule-sange. Husk en lille
gave til 25-35 kr. (gerne lidt sjov som du selv kunne ønske). Og så vil vi forberede os til højtiden ved sammen at lytte til ”Julens glade budskab” .
”Rigtig glædelig Jul”

