
 ● Nu er det tid til efterårets 
Gud og Lasagne i Avedøre 
Kirke. Den første børneven-
lige gudstjeneste er næste ons-
dag den 26. september kl. 17.

Konceptet for gudstjene-
sterne, som især henvender sig 
til familier med mindre børn, er 
en kort og anderledes gudstje-
neste kl. 17, hvorefter der ser-
veres lasagne og salat i menig-
hedssalen.

Det er sognepræst Inge 
Lund og kirkekulturmedarbej-
der Rikke Strandgaard, der står 
for gudstjenesterne, og i dette 
efterår skal børnene, der kom-
mer, ud på en discipelvandring. 
De skal opleve nogle af de ting 
Jesu disciple oplevede og finde 
ud af, hvad vi kan bruge det 
til i dag. Før gudstjenesten 
går i gang får alle børn udle-
veret kappe og vandrestav og 
går sammen ind i Biblen/kir-
kerummet. Herinde møder de 
disciplen Peter, som sætter lø-
jerne i gang.

Onsdag den 26. september 
er temaet “Stå op og lyt,” hvor 
alle skal øve sig i at lytte, og 

høre om der er nogen, der har 
brug for os.

Onsdag den 31. oktober er 
temaet “Frygt ikke,” hvor vo-
res grænser for uhygge bliver 
udfordret!

Onsdag den 28. november er 
temaet “Hvad er vigtigt?” hvor 
vi skal vælge hvad der vigtigt for 
os, og hvad der ikke er.

Og som altid er der juleaften 
den 24. december en børneven-
lig gudstjeneste kl. 13 i kirken.
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>>Løb fra narkotikaen<<
Søndag den 23. september

Hvidovreløbet
Du kan nå det endnu:

2 km børneløb (u/13 år) med start kl. 10
5 og 10 km motionsgadeløb kl. 11

Sponsorer:

Arr.: Lions Club, Hvidovre - Hvidovre Atletik & Motion

Tilmelding på dagen fra kl. 8.30:
på Hvidovre Stadion

Pris:   Voksne kr. 140,- 
 Børn u/13 år kr. 90,-

30 års jubilæum

Bankospil

Radioklubben

søndag d. 23. september
kl. 12.00

i lokalerne
i Lille Friheden
med stiftende  

generalforsamling af 
Bankoforening og  

efterfølgende Banko

14 spil og 3 ekstra spil
samt diverse lotto

 ● Hele Frihedens Butikscenter 
vil dufte af pandekager på næ-
ste lørdag den 29. september kl. 
11-14, når der er workshop for 
børnene. Her kan de være med 

til at bage sjove og fantasifulde 
pandekager - det er gratis.

Så tag børnene med, når du 
skal ud og handle næste lørdag.

En duft af pandekager

 ● Vær med når Kometen får 
fint besøg af den populære er-
næringsekspert på næste ons-
dag den 26. september kl. 
19.30-21.30.

Du kender ham!
Umahro er ernæringseks-

perten i TV2-programmet 
“Kan man spise sig rask?”. Og 
du kender ham også som sund-
hedsekspert, foredragsholder, 
bestsellerforfatter og rådgiver af 
verdens top performere inden 
for både erhvervsliv og sport. 
Han er sundhedseksperten, der 
spiste sig selv rask og han har 
dedikeret sit liv til at hjælpe an-
dre med at opnå al den sund-
hed og vitalitet, de ønsker og 
fortjener. Han har hjulpet tu-
sindvis af mennesker i 1-til-1 
konsultationer siden årtusinde-
skiftet og endnu flere via kur-
ser, foredrag og workshops her-
hjemme og i udlandet. Umahro 
er tæt ved at have solgt 500.000 
bøger på dansk og engelsk. Den 
sidste bog er “Fra syg til rask”.

Kan han hjælpe dig?
Nu kan du også opleve 

Umahro på Hovedbibliote-
ket, hvor han vil give dig op-
skriften på den kost og livsstil, 
der giver dig energi og glæde 
her og nu og sundhed på den 

lange bane. Det er slet ikke 
så kompliceret, hvad der skal 
til - til gengæld skal du gøre 
det! Umahro forklarer, hvad 
du skal spise, hvordan du skal 
motionere og leve for at være 
sund. Ikke sund på den kede-
lige måde, men sund på den 
måde hvor du kan mærke det 
lige her og nu i form af mere 
energi og glæde. Og med plads 
til udskejelser i ny og næ. I lø-
bet af foredraget får Umahro 
også lagt en masse af de unød-
vendige sundhedsmyter, der er 
om mad og træning, i graven, 
så du lærer, hvad du ikke skal 
spilde tiden på.

Det gode liv
HvidovreBibliotekernes ef-

terårstema handler denne gang 
om “Det gode liv”, og vi kom-
mer vidt omkring, for “Det 
gode liv” er jo mange ting. 
Det vil bl.a. indebære forskel-
lige foredrag, udstillinger og 
workshops for både børn og 
voksne på kommunens bibli-
oteker i løbet af efteråret.

Foredraget med Umahro 
Cadogan foregår i Kometen 
onsdag den 26. september kl. 
19.30 - 21.30. Billetter kan kø-
bes for 40 kr. på hvidovrebib.
dk eller på bibliotekerne i kom-
munen.

Foredrag med 
Umahro Cadogan

 ● Vokalensemblet “Magni-
ficat” medvirker ved gudstje-
nesten med gregoriansk sang, 
som passer så godt til Hvid-
ovres middelalderkirke. Efter 
gudstjenesten hygger man sig 
i Magistergaarden med kom-
menskringler og mjød efter 
gammel dansk Mikkelsdags-
skik.

Magnificat er et kvinde-

ligt vokalensemble bestående 
af fire professionelle sangere: 
Helle Grarup, Helen Rossil, 
Elisabeth Ørsnes Gadegaard 
og Eva Rungwald (kunstne-
risk leder).

Det sker på næste onsdag 
den 26. september kl. 19.00 - 
20.00 i Hvidovre Kirke, Hvid-
ovre Kirkeplads 3.

Gregoriansk sang
Mikkelsaften med Mette Ladefoged, 
sognepræst i Hvidovre Kirke

Gud og Lasagne 
i Avedøre Kirke

 ● Kometen åbner dørene op 
for to store oplevelser torsdag 
den 20. september. Hvidovre 
Kulturråd holder traditionen 
tro årsmøde. Men i år, vil mø-
det blive akkompagneret af en 
stor koncert-oplevelse når pia-
nist Mogens Dalsgaard, slår et 
smut forbi Hvidovre og spiller 
efter mødet.

Vær med
Nu har du chancen for at 

sætte dit præg på kulturen i 
Hvidovre. Vil du være med? Så 
kom med, når Hvidovre Kul-
turråd inviterer til årsmøde. 
Her vil der være valg til Hvid-
ovre Kulturråds Forretnings-
udvalg og alle som er interes-
seret i at deltage i Kulturrådets 
arbejde, kan stille op som med-
lem. Stemmeberettiget er alle 
foreninger, som er godkendt 
af Folkeoplysningsudvalget, 
og formændene for disse for-
eninger har modtaget en e-mail 
med stemmeseddel.

Med musikken 
følger der ord

Efter mødet, er der kon-
cert med Mogens Dalsgaard. 
Og med ham følger der sig en 
sjældenhed af toner og ord. 
Han er en storartet koncert-
pianist med et meget bredt 
repertoire. Han mestrer den 
sjældne kunst at forstærke den 
musikalske oplevelse gennem 

velvalgte anekdoter om kom-
ponisterne og de aktuelle vær-
ker, og tager derved publikum 
helt tæt på musikkens oprin-
delse. En aften med Mogens 
Dalsgaard er det samme som 
et inspirerende møde med den 
lyslevende musikhistorie, for-
midlet af en kunstner, som gen-
nem mange år har været - og 
stadig er - i musikkens tjeneste. 
Mogens Dalsgaard formår på 
en oplysende, ofte underfundig 
og humoristisk måde at fortælle 
om musikken han spiller.

Mogens Dalsgaard er en 
af Danmarks absolut flittigste 
koncertgivere, både live-kon-
certer, men også i radio og på 
TV i både Europa, Rusland og 
USA. Han har desuden mod-
taget en lang række af hæders-
bevisninger, bl.a. De Køben-
havnske Musikanmelderes 
Kunstpris og Gladsaxe Musik-
pris. Han er desuden prisvinder 
i den nordiske pianist konkur-
rence og har medvirket i flere 
film, indspillet en lang række 
CD’er og LP-plader.

Årsmøde og koncert finder 
sted på torsdag den 20. septem-
ber i Kometen. Dørene åbner 
kl. 18.30. Årsmødet starter kl. 
19.00. Koncerten forventes at 
starte ca. kl. 20.00. Der er gra-
tis adgang, og man skal ikke til-
melde sig. Der vil blive serveret 
kaffe og kage i pausen mellem 
årsmøde og koncerten. 

Årsmøde og koncert 
Hvidovre Kulturråd inviterer til årsmøde 
og koncert med den legendariske pianist 
Mogens Dalsgaard

 ● Som det vil være mange be-
kendt er vi i folkekirken vant til 
og glade for at have Far og Søn 
på programmet. Det har vi også 
- far og søn på programmet - 
på Hvidovre!

Kirkehøjskoles emnedag. 
Det er dog ikke den højeste 
Far og Søn (læs Gud og Jesus), 
vi direkte har inviteret. Vi må 
“nøjes med” lidt mindre, med 
faderen professor Jørn Henrik 
Petersen og hans søn professor 
Anders Klostergaard Petersen.

Som overordnet tema er 
valgt “Fra chimpanser til Lu-
ther og videre til velfærdssta-
ten - set i lyset af religion og 
kristendom.”

Sønnen begynder med sit 
foredrag, der har titlen ”Fra 
religion og kristendom til mo-
derne velfærdsstat: Om chim-
panser, kristendom, religion, 
samfund og velfærdsstat.” Efter 
frokosten er det så faderens tur 
til at tale over emnet “Luthers 
teologi, det relationelle men-
neske og velfærdsstaten.” Kir-
kehøjskolen tør godt garantere 
for, at det bliver en spændende 
temadag med et højt fagligt ni-
veau, men vi er også helt over-
beviste om, at der kommer en 
morsom og fornøjelig dag ud 
af “familiesammenføringen” af 

far og søn i Hvidovre - og deres 
møde med deltagerne.

Man betaler kun 50 kr. for 
maden, der leveres af Hjer-
tetræet. Alle er velkomne til 
dagen og til at deltage med 
spørgsmål til og diskussionen 
med de to professorer. Køk-
kenfolkene vil blive glade for 
en tilmelding til spisningen på 
tlf. 21 61 78 02 eller mail ncp@
km.dk.

Prisen er 50 kr. eksklusiv 
drikkevarer.

Kirkehøjskolen er et samar-
bejde mellem de fire folkekirker 
i Hvidovre

Kirkehøjskolens 
emnedag
- med far og søn i Avedøre Kirke lørdag den 
29. september kl. 10.00-15.00

Jørn Henrik Petersen.

 ● Der lægges ud på søndag 
den 23. september kl. 12.00 
i Aktivitetshuset i Lille Frihe-
den, hvor klubben indleder med 
stiftelse af støtteforening til Ra-
dioklubben. Bankospillet star-
ter som sædvanlig kl. 13

- Så find bankobrikkerne 
frem, kom og vær med at få 

en hyggelig søndag med fami-
lie og venner, der kræves køb 
af årskort til 20,- kr.

- Vi spiller 14 spil, tre eks-
traspil, jackpot, div. Lotterier, 
Der kan købes kaffe, kage, brød 
med pålæg og drikkevarer til ri-
melige priser, oplyser formand 
Jonna Nielsen.

Efterårets bankospil med 
Radioklubben Avedøre

Umahro Cadogan giver opskrift på god og sund kost.

 ● - Kom og vær med til at 
spille banko og få en snak over 
kaffe og kage et par timer på 
mandag den 24. september 
kl. 16.00.

Det er frivillige fra basar-

gruppen, der arrangerer - og 
måske er du heldig at vinde? 
Uanset hvad støtter du i hvert 
fald et rigtig godt formål.

Alle er velkomne til denne 
hyggelige eftermiddag.

Eftermiddagsbanko 
i Strandmarkskirken


