Fredagsklubben
er et kulturelt tilbud, som Frederikssund Kommune har
overdraget ansvaret for til Lundebjerggård. I perioden
september til og med april tilbydes der hver anden fredag
eftermiddag (lige uger) et arrangement, der kan have oplysende eller underholdende karakter. Alle arrangementer
afholdes fra kl. 14:00 til ca. kl. 16:00 på Lundebjerggård,
Lundevej 48, Frederikssund, hvis ikke andet er oplyst.

Tilmelding
er nødvendig og foregår ved at skrive sig på lister, som
vil være fremlagt på Lundebjerggård fra kl. 13:00, 14 dage før næste arrangement, første gang d. 23. august 2019
PRIS: Det koster 50 kr. at deltage i et arrangement og
prisen inkluderer en kop kaffe m/kage.

Fredagsklubben
et kulturtilbud på
Lundebjerggård

Program
Efterår 2019

6. September 2019
Halfdanskerne
De tre danske digtere, som Halfdanskerne fortolker på er Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og Frank Jæger, sat i musik af Mogens Jermiin Nissen, Tony Vejslev, Anne Dorte Michelsen og Benny Andersen. Blandt titlerne er
"Noget om natur og optugtelse", "Svantes drikkevise" og "Bedstefar, tag dine tænder på".
20. September 2019
Rasmus Krath, Professionel eventyrer
Om Cuba—Caribiens perle
Rasmus Krath rejser Cuba tyndt og tager os
med rundt i det både dragende smukke og
hårdtprøvede land, som cubanerne kalder Caribiens perle. Rasmus opsøger det cubanske folk
og lytter til deres historier om livet i den kommunistiske nation, der næsten i trods emmer af
liv, salsa og løssluppenhed.
4. Oktober 2019
Frode Holdgaard m.fl.
Baggårdens glade musikanter
Musik fra Dengang.
De synger sange og monologer i den gamle stil.
Alle kendt fra Frederikssund i vikingesammenhæng og kor m.m.
18. Oktober 2019
Kommandør Christian Nørgaard
Chefen på Kongeskibet Dannebrog er H.M.
Dronningens Jagtkaptajn. Jagtkaptajnen er ansvarlig for Kongeskibet, dets besætningsuddannelse, udrustning og sødygtighed. Derudover
har Jagtkaptajnen ansvaret for ceremoniellet i
forbindelse med Kongeskibet Dannebrogs deltagelse i officielle begivenheder.

1. November 2019
John Andersen, grønlandsfarer
Foredraget tager afsæt i bogen af samme navn
(Gyldendal 2009--‐10) og handler om Grønlands
storslået natur, dets mennesker og om Grønlands fremtid. Foredraget kan tilpasses efterskoler, biblioteker eller virksomheder. Foredraget bygger på mange års lange kajakekspeditioner, videnskabelige ekspeditioner samt mere
almindelige rejser overalt på verden største ø.

15. November 2019
Anders Bircow, kommer igen med et juleshow.
Nu er den gennemmusikalske, guitarspillende
vittige og charmerende Anders Bircow klar igen
med et musikalsk show her i fredagsklubben.
Det handler om Julen og skal nok blive både
sjovt og festligt. Det glæder vi os til.

29. November 2019
Frits Gammelgaard Terpet, Sognepræst.
I Skovens Kirke
Præsten vil fortælle om sit liv som præst og
hjælpe os med at komme i julestemning.
Frits Gammelgaard vil vælge salmer og julesange vi vil sammen synge julen ind.
Vores ”huspianist” vil komme og akkompagnere.

Fredagsklubben ønsker glædelig Jul!

