Sognegården, Bryndumvej 111a, Bryndum
hver anden tirsdag (lige uger) kl. 14.00 – 16.30.
Det nye år byder ind til mange forskellige arrangementer!
Velkommen til glad, uformelt samvær i tirsdagscafeen.
Tirsdag d. 7. jan.: Bente Bendix – gjorde ”drøm til virkelighed” med 4 mdrs. ansættelse som
sygeplejerske i Grønland. Oplevede barsk natur og et varmblodigt folk med fin mentalitet
og kulturforståelse – stor forskel i forhold til Danmark. Spændende fortælling, flotte fotos!
Tirsdag d. 21. jan.: Line Søgaard Christensen, Esbjergs ungdomspræst med station i Folkekirkens Hus i city. Er ph.d., cand.theol., udd. yogalærer, fitnessinstruktør, forsker. Fortæller
om arbejdet med unge og om flere uddannelsesrejer i Costa Rica, Bali. Viser flotte billeder.
Tirsdag d. 4. feb.: Morten Hahn-Pedersen (tidl. museumsdir.) har gæstet os 2 gange tidl. - Vi
taber pusten, når han ruller sin store viden ud! Hør nu fortællinger bl.a. om Vitus Bering og
Martin Spangsberg – navne der trækker tråde til det jyske og Esbjerg. – Hold på hatten!
Tirsdag d. 18. feb.: ”Kun for sjov” kommer fra Rødding og lægger op til en rigtig afslappende
eftermiddag med friske sange, sjove historier og fællessang. Det er en 3-mands gruppe med
keyboard, savblad og frisk humør, der nok skal sætte os i gang! Ta’ din egen stemme med…
Tirsdag d. 3. mar.: Mit Iran – andet, end hvad vi mest hører om! På helt personligt plan har
Tine Frisenette (sognepræst, Kolind/Djursl.) ved familie tilknytning til et imødekommende,
fascinerende folk med spændende kultur. 4 rejser over 10 år, billeder/video, fortælling!!!
Tirsdag d. 17. mar.: Et godt grin – i hjemmet – på arbejdspladsen –allevegne! Kan virke som
medicin – og uden bivirkninger. Journalist Arne Mariager slår et slag for, at vi gør os umage
med at hjælpe humoren på vej. Muntre historier – flere hentet fra danskernes virkelighed.
Tirsdag d. 31. mar.: Jeannet Ulrikkeholm direkte fra Tåstrup/Kbh. Synger mange forskellige
sange: Forårs-/freds-/kærligheds-/fædrelandssange samt evergreens, lystige viser og en lille
buket franske. Jeannet akkompagnerer på cello, guitar og lut – og vi synger gerne med…
Tirsdag d. 14. apr.: ”Ud af huset tur” – denne gang til Sct. Catharinæ Kirke og Kloster, Ribe.
Interessant, arkitektonisk perle med en utrolig historie. Rundvisning med guide og kaffe.
Bemærk: Vi kører i vore egne biler og starter fra Sognegården kl. 13.00!!!
Tirsdag d. 28. apr.: Borgmester Jesper Frost Rasmussen, behøver ikke stor præsentation…
Vi hører om visionerne for Esbjerg Kommune, krydret med lokalt islæt. Også tid til et indblik
i hverdagen som borgmester efter de første to år på posten. – Og vi har sikkert spørgsmål?

Alle er velkommen! Ta’ naboen eller en anden med!
Hvis ikke andet nævnt er prisen 40 kr. pr. person inkl. kaffebord.

(Kontaktperson Ilse Caben Pedersen, tlf. 23 46 24 26)

