
Arrangementer 
Efteråret 2017 

 

FilmCafé 
Igen i år vises en række kvalitetsfilm for voksne. 

Første gang bliver på åbningsdagen den 13. september, 

hvor vi viser  

Kongens valg 
Vi viser filmen efter oplæg ved Hans Christian Eisen 

Kom og få den udførlige Filmfolder. 

Kaffe og hjemmebagt kage koster 25 kr. 

NB: Husk at tilmelde jer til spisningen. Pris 30 kr. 

Spillemandsmesse og Folkedans 
Glæd jer til dette dobbeltarrangement i samarbejde med Himmelev Menighedsråd. 

Spillemandsmessen foregår i kirken og 

Folkedansen foregår i Himmelev Sognegård. 

Imellem de 2 arrangementer er der spisning for tilmeldte i Sognegården. 

BEMÆRK: Det hele foregår om TORSDAGEN den 21/9. 

Der er gratis adgang for alle, men der skal betales 30 kr. for maden. 

Tilmelding til spisning senest fredag den 15/9. 

H. C. Andersen og Co 
Historiefortæller Per Hammerich kommer og underholder på festlig vis den 27/9. 

Entré: 20 kr. for ikke-medlemmer v. døren – Medlemmer gratis. 

Til Højbords med Reformationen 
500-året for Reformationen fejres mange steder i dette jubilæumsår. 

Vi rid--er med på bølgen med dette festlige arrangement i samarbejde med Himmelev Menighedsråd. 

Arrangementet foregår i Sognegården den 25/10 

Entré: 50 kr. for alle. Beløbet dækker også det traktement, der indgår i forestillingen. 

Tilmelding nødvendig senest fredag den 20/10. 
 

Billeder til Lokalarkivet 
Se herom på vores hjemmeside: www.himkultur.dk 

 

Himmelev Menighedsråd 
Som det ses, samarbejder vi med Himmelev Menighedsråd, hvorfor nogle af vore arrangementer 

foregår i Sognegården, Fynsvej 69. I kan se mere på www.himmelevsogn.dk 

Yderligere information: 
For alle arrangementer gælder, at der findes mere udførlig information 

på vores hjemmeside: 

www.himkultur.dk 
Andre links: 

 www.kulturbasen.dk  www.himmelevsogn.dk 

Kulturcentret 
ved 

Himmelev skole 
 

 

 

Onsdage kl. 16-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

EfterårsProgram 

2017 
 

23. Sæson 

 

Indmeldelse fra starten giver mest for pengene! 
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Efterårets program 2017  
GENERELT: Der er EDB de fleste onsdage 16-17.30. Se meget mere på www.himkultur.dk. 

Dato Aktivitet Tid Uddybning 
13-09 

 

 

 

 

 

 

FilmCafé   

Vi viser filmen Kongens valg efter 

oplæg ved Hans Christian Eisen 

Kl. 17.30: Fællesspisning for 

tilmeldte. 

Kl. 18.30: Oplæg  

Kl. 19.15: Filmen vises. 

16-21 

 
Vi starter 23. sæson 

Tilmelding til fællesspisning senest om fredagen 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

Pris: 30 kr. 
Kaffe og kage i forbindelse med filmen koster 

25 kr. 

Indmeldelse i Kulturcentret fra kl. 16 – hvis det 

ikke er sket via Netbank. 

21-09 

Torsdag 
 

PS: Intet 
på skolen 

om 

onsdagen 

Spillemandsmesse i kirken kl. 17. 

Spisning i Sognegården ca. kl. 18.15 

Derefter Folkedans i Sognegården. 
Tilmelding til spisningen senest fredag 15/9 

på tlf. 4029 1138 eller 
kulturcentret@gmail.com 

Pris: 30 kr. 

Drikkevarer kan købes. 
Under dansen serveres gratis kaffe. 

17.00 Samarbejde med Himmelev 

Menighedsråd. 

Vi starter sæsonens samarbejde med 

dette oplevelsesrige og festlige 

dobbeltarrangement i høstens tegn. 

Se meget mere på www.himkultur.dk og 

www.himmelevsogn.dk 

27-09 
 
 

 

I selskab med H. C Andersen og Co 

ved historiefortæller Per Hammerich 

Pris: 20 kr. for ikke-medlemmer. 

19.00 Se mere på www.hamper.dk. 
Varighed 2 timer med pause. 

Drikkevarer kan købes før forestillingen og i pausen 

04-10 Lancier og lette folkedanse 18.00 Karen og Lene (Kl. 18.00-19.30) 

11-10 FilmCafé 

FÆLLESSPISNING 17.30 
Pris: 30 kr. 

18.30 Lion (119 min) 
Se særskilt filmfolder. 

Kaffe og kage i forbindelse med filmen koster 
25 kr. 

Tilmelding til fællesspisning senest om fredagen 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

18-10 Efterårsferie   
25-10 Til Højbords med Reformationen. 

Forestilling med spisning i anledning 

af 500-året for Reformationen 

Pris for deltagelse er 50 kr.  

Tilmelding nødvendig senest 20/10. 

Foregår i sognegården. 

19.00 Samarbejde med Himmelev MR 

Se mere på www.krydsfelt.net 

og vores egen www.himkultur.dk 

og www.himmelevsogn.dk 

Tilmelding senest fredag 20/10 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

 

01-11 Diskotek for elever. 3.-5. årg. 19.00- 
20.30 

Sodavand 5 kr. Popcorn 5 kr. Entré: 10 kr. 

08-11 FilmCafé 

FÆLLESSPISNING 17.30 
Pris: 30 kr. 

18.30 La La Land (126 min) 
Se særskilt filmfolder. 

Kaffe og kage i forbindelse med filmen koster 
25 kr. 

Tilmelding til fællesspisning senest om fredagen 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

15-11 Lancier og lette folkedanse 18.00 Karen og Lene (Kl. 18.00-19.30) 

22-11 EDB 16-17.30 16.00  

29-11 Lancier og lette folkedanse 18.00 Karen og Lene (Kl. 18.00-19.30) 

06-12 
 

Julemarked, Lucia, Koncert 17-21 Opstilling fra 16.00. 

Bestilling af boder på tlf. 4029 1138 eller 
kulturcentret@gmail.com 

 

 

 

 

 

Åbent onsdage fra 16 -21. 
Medlemskab: Deltagelse i nedenstående aktiviteter kræver medlemskab. 

Medlemsgebyr for hele sæsonen: Enkeltpersoner 100 kr. 

Husstand  200 kr. 
Betal meget gerne via Netbank: 

Reg: 2290 Konto: 3495-103-837 

Husk at angive tydeligt navn og adresse 

samt en evt. e-mail-adresse. 
 

Koordinatorer: Lene Buch (2028 7698) og Hans Peter Schmidt (4029 1138). 

 

Hjemmeside: www.himkultur.dk 

 

 Her kan I læse mere uddybende information om de enkelte 

arrangementer samt om Kulturcentret i det hele taget. 
 

Lokaler: Du kan benytte: 

 Skolebibliotek, edb-lokaler, festsal, gymnastiksale, mv. 

Kontakt: kulturcentret@gmail.com 
 

FilmCafé: Filmprogram for hele sæsonen udleveres ved henvendelse i 

Kulturcentret – eller kan hentes på vores hjemmeside. 

 Hver filmaften serveres kaffe og hjemmebagt kage for 25 kr. 
 

FællesSpisning: Vi laver mad og spiser sammen de dage, hvor det er annonceret - 

som regel på filmaftenerne. 

Pris: 30 kr. Tilmelding til spisning senest om fredagen inden 

kl. 15.00 på telefon 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 
Kom og nyd god mad, mens du lader op til aftenens kulturelle indslag. 

 

EDB og InternetCafé: 
 Kl. 16.00-17.30 tilbydes hjælp til nybegyndere og lettere 

 øvede, der gerne vil lære mere i eget tempo. Det gælder både PC, 

IPad, Tablet og Smartphone.  
 

Arbejde med billeder: 
 Kom med gamle billeder, som vi scanner til lokalarkivet. 

  Sted: Skolebiblioteket. Lav gerne aftale med Hans Peter. 
 

Lancier og Folkedans: 

 Under hyggelige former øver vi os i Lancier og lettere folkedanse 

under kyndig vejledning. 
 

Badminton: Medbring ketsjer, bat og bolde. Husk skiftesko! 
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