
Arrangementer 
Foråret 2018 

 

FilmCafé 
Vi fortsætter med at vise en række kvalitetsfilm for voksne. 

Første gang bliver den 10. januar, 

hvor vi viser  

Their Finest Hour  
Vi viser filmen efter oplæg ved storyboardtegner Simon Bang. 

Kaffe og hjemmebagt kage koster 25 kr. 

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

 

Nytårskur 
Som noget nyt inviterer vi til en festlig nytårskur., hvor vi hygger os med 

ost og rødvin/hvidvin/øl/vand, mens vi bliver underholdt af 

musiker/visesanger/sangskriver Søren Korshøj, der ledsages af 

violisten Louise Vangsgaard. 

Pris: 50 kr. for det hele. Tilmelding senest fredag den 12/1. 

 

Sangaften med Højskolesangbogen 
Igen et arrangement i samarbejde med Himmelev Menighedsråd. 

Knud Boesen leder os gennem aftenen og Kirsten Frandsen spiller til. 

Igen foregår det i Himmelev Sognegård. 

 

Eventyrligt familieteater 
Kunstner Stine Michel kommer med sin forestilling 

Eventurduoen 

Der spilles og danses, der klappes og råbes, der grines og gyses. 

Entré: 10 kr. for børn. 20 kr. for voksne v. døren 

 

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

 

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 
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Forårets program 2018  
GENERELT: Der er EDB de fleste onsdage 16-17.30. Se meget mere på www.himkultur.dk. 

Dato Aktivitet Tid Uddybning 
10-01 FilmCafé,  hvor vi viser filmen  

Their Finest Hour efter oplæg til 

filmen v. storyboardtegner Simon 

Bang. 

Kl. 17.30 Fællesspisning for 

tilmeldte. 

Kl. 18.30: Oplæg til filmen. 

Kl. 19.15: Filmen vises. 

18.30 Their Finest Hour (100 min) 
Se særskilt filmfolder – samt www.himkultur.dk 

 

Kaffe og kage i forbindelse med filmen koster 
25 kr. 

Tilmelding til fællesspisning senest om fredagen 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 
Pris: 30 kr. 
 

17-01 
 
EDB 

Nytårskur med underholdning ved 

visesanger Søren Korshøj og 

violinist Louise Vangsgaard.  

18.30 Vi hygger os med ost og rødvin/øl/vand, mens vi 

lytter til en dejlig musikalsk underholdning.  

Tilmelding senest om fredagen på tlf. 4029 1138 
eller kulturcentret@gmail.com. 

Pris: 50 kr. – incl. drikkevarer. 
24-01 
EDB 

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

31-01 
 
EDB 

En sangaften med 

Højskolesangbogen: 

Ved Knud Boesen og Kirsten 

Frandsen 

Foregår i Sognegården 
Der er kaffe/te og kage. Pris 20 kr. 
. 

19.00 Samarbejde med Himmelev Menighedsråd. 

Over kaffe/te og kage går vi i lag med 

Højskolesangbogens rige væld af sange, 

viser og historier om … Se mere på 

bagsiden og www.himkultur.dk samt 

www.himmelevsogn.dk 

07-02 FilmCafé 
FÆLLESSPISNING 17.30 

Se særskilt filmfolder. 
 

18.30 Manchester by the Sea (137 min) 
Kaffe og kage i forbindelse med filmen koster 

25 kr. 
Tilmelding til fællesspisning senest om fredagen 

på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

Pris: 30 kr. 

14-02 
 
EDB 

Fastelavns-Diskotek 

for elever 3. - 5. årg. Kom gerne udklædt. 

 

 
19.00- 
20.30 

Sodavand 5 kr. Popcorn 5 kr. 

Entré: 10 kr.  

21-02 Vinterferie   

28-02 
EDB 

Lancier og lette folkedanse 

 

18.00 

19.30 

Karen og Lene (Kl. 18.00-19.30) 

 

07-03 FilmCafé 
FÆLLESSPISNING 17.30 

18.30 Jeg, Daniel Blake (100 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 

Pris: 30 kr. 

14-03 Teatret Stine Michel opfører: 

Eventyrduoen. 

Børneteater (5-10 år). 45 min. 
Entré: 10 kr. for børn. 20 kr. for voksne 

17.00 Skolen udsender til kommende bh-klasser og 

informerer til bh-klasser og 1. klasser.  
 

Website: www.stinemichel.dk samt vores egen  

www.himkultur.dk 

21-03 
 
 

Generalforsamling 
 

17.30 Tilmelding til fællesspisning senest om onsdagen 
før på tlf. 4029 1138 eller kulturcentret@gmail.com 

Kulturcentret er vært denne aften! 
 

 

 

 

 

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. 
   NB: Kontingentet gælder for både efterår og forår. 

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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