
Foredrag: Onsdag den 14. februar kl. 14.00-16.00. 

Ole Petersen fortæller ”Kartoffeltyskernes historie”. For 250 år siden kom omkring 300 familier fra Tyskland 

til Danmark for at opdyrke heden i Jylland. I dag står der lidt af et romantisk skær omkring vandrere, men 

det var igennem mange generationer virkeligt barske forhold, disse mennesker levede under. 

Sang og hygge: Mandag den 19. marts kl.14.00-16.00. 

Karin Bech spiller op til sang på klaveret og vi hygger gevaldigt. 

Alle stemmer er meget velkomne 

Foredrag: Tirsdag den 27. marts kl. 14.00-16.00. 

Et stykke lokalhistorie fra Vesterled: Steen Møller Rasmussen– søn af ”Bageren i Vesterled” kommer og 

fortæller om sine forældres forretning på Nordtoftevej i årene 1954 til 1983. Den var langt mere end en 

bagerforretning, men også det sted, hvor man ”ordnede verdenssituationen” og hvor Fru Rasmussen havde 

stor forståelse for, at børnene var glade for lidt mundgodt. Steen vil blandt andet vise en film, der er 

optaget i bageriet. 

Foredrag: Tirsdag den 17. april kl. 14.00-16.00. 

Lotte Greve fra Vesterled kommer og fortæller om et usædvanligt spændende arbejdsliv som ambassadør, 

hvilket har betydet udstationering gennem 15 år for hende og hendes mand, Hans Greve. Ikke mindst 

mødet med Afrika har været berigende p.g.a. den livsglæde, som befolkningen er i besiddelse af. Kom og 

bliv taget med til fjerne himmelstrøg…… 

Seniorrådet: Der kommer en repræsentant fra Seniorrådet tirsdag den 6. februar og 3. april kl. 14.00-15.00 

og fortæller om rådets arbejde. De bringer gerne forslag fra tilhørerne med tilbage til drøftelse i 

Seniorrådet. 

Strik: Den sidste mandag i hver måned strikkes/hækles tæpper eller babytøj til dem, der måtte have brug 

for det…ofte brændpunkter både i ind- og udland. Vi modtager meget gerne garn, som kan afleveres hele 

ugen i åbningstiden. Ring til Stine på tlf. 25 67 35 46 eller til Dagligstuen på tlf. 43 96 13 17 for mere 

information. 

Kortklub: Alle torsdage – for mere information – kontakt Birgit Johansson på telefon: 43 96 17 30 eller kig 

ind i Dagligstuen. 

Bogklub: Har du lyst til at være med i en gruppe, hvor vi vælger bøger, som vi siden mødes og taler om? 

Kontakt Helen Hansen på telefon 43 45 09 50. 

Petanque: Vi har petanquebaner på Stævnet lige ved Dagligstuen til fri afbenyttelse. Der er en gruppe, der 

mødes en gang om ugen; ring til Erna Rasmussen på telefon: 20 76 38 02 – alle er velkomne til at deltage 

uanset niveau. 

Banko: Alle fredage er der banko fra ca. kl. 14.30 - alle er velkomne. 

Årsmøde: Tirsdag den 1. maj kl. 18.30 er der årsmøde i Brøndbyvester Sogns Menighedspleje i Sognets 

Dagligstue, Hedegrænsen2A; alle er velkomne. Forslag til dagsordenen bedes  sendt til Lisbeth Christensen, 

Kløverhøj 9, 2605 Brøndby, inden den 17. april 2018. 


