Mandag d. 23. april 2018 kl. 16:30

Olsen-Banden rundvisning hos
Nordisk Film, Mosedalvej 14, Valby.
Træd ind i Yvonnes dagligstue eller
Kriminalkommissær Jensens kontor og
mål dig med Bøffen. En del af
rundvisningen foregår udendørs, da vi skal fra bygning til
bygning, så tag tøj på efter vejret. Rundvisningen slutter i
Nordisk Films butik. Der afregnes efter rundvisningen.
Efter besøget på Nordisk Film kan vi følges ad til en
nærliggende restaurant og spise/hygge sammen. Vi satser på
at finde en restaurant max. 1 km fra filmstudierne og en
forhåndsbestilt menu.
Tilmelding A: kun Nordisk Film – pris 125 kr. pr. person
Tilmelding B: både Nordisk Film og restaurant – 300 kr.
eksklusive drikkevarer.
Bindende tilmelding senest tirsdag d. 10. april kl. 12:00
Spørgsmål/tilmelding til Bo Torp Pedersen,
botorpp@outlook.com, tlf. 2572 0433

Netværk Øresund
Velkommen til sæson 2017-2018
I denne folder har vi samlet informationerne om alle KLF,
Kirke & Mediers arrangementer i Netværk Øresund for hele
mødesæsonen 2017 -2018.
Der vil ikke blive udsendt brev-invitationer til de enkelte
arrangementer, men vi vil benytte os af e-mail-påmindelser.
Desuden henviser vi til netværkets hjemmeside og til
kalenderen i medlemsbladet Kirke & Medier.
Gem denne brochure – og velkommen til vore
arrangementer!

Lørdag d. 26. maj: Mediestævne i Netværk Vestsjælland
Tid og sted samt det nærmere indhold af dagen kendes ikke
p.t.. Oplysninger vil formodentlig være tilgængelige i januar
2018. Henvendelse til vor formand Esther Schultz Nielsen
på e-mail estniel@webspeed.dk eller tlf. 4919 3587

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Netværk Øresund
Esther Schultz Nielsen (formand), Susanne Chordt Hansen
(næstformand), Svend Laursen (kasserer), Ulla K. Petersen
(sekretær), Mona og Tage Bechmann, Bo Torp Pedersen.

Alle er velkomne til vore arrangementer, lige meget hvor de
foregår. Bemærk, at nogle arrangementer kræver tilmelding.

Netværkets hjemmeside
http://www.filmorientering.dk/KLF-Oresund.htm

Mandag d. 18. sept. 2017 kl. 16:00
Besøg i Den russisk-ortodokse Kirke
(Aleksandr Nevskij Kirken), Bredgade
53, København.
Rundvisning v. Jelena Sand-Arsenjeva
og mulighed for spørgsmål om den
ortodokse tro til sognepræst Sergej
Plekhov. Rundvisningen slutter kl. 18.

Efter kirkebesøget kan vi følges ad til den kinesiske
restaurant Royal Garden, Dronningens Tværgade 30, på
hjørnet ved Borgergade. Det er ca. 510 meter fra kirken. Der
er forhåndsbestilt en vegetarisk menu (forret, hovedret,
dessert).
Tilmelding A: kun kirken – pris 100 kr. pr. person
Tilmelding B: både kirken og Royal Garden – 300 kr. inklusive
drikkevarer.
Bindende tilmelding senest fredag d. 8. september kl. 12:00
Spørgsmål/tilmelding til Bo Torp Pedersen,
botorpp@outlook.com, tlf. 2572 0433
Det gule reaktionskort
Brug det, når du har ris eller ros vedr. radio og TV
https://klf.dk/reager/
(findes også som app)
Nyheder
https://klf.dk/nyhedsoversigt/
Bestil e-nyhedsbrev på info@klf.dk

Torsdag d. 9. nov. 2017 kl. 19:30

Sognegården, Gilleleje Hovedgade 45,
Seniorpræst Jacob Rønnow, Hellerup,
tager tager os med på en uhøjtidelig
rundtur i nogle af de bloddryppende
historier, der har haft indflydelse på
vore kalenderdage, kunstværker og
navne, bl.a. Valentine’s Day,
Hubertusjagt, Bror Kalles Kapel,
Syvsovere, Jomfru-øer, Jägermeister,
julemanden og Montmartre.

Mandag 19. marts 2018 kl. 18:00

Netværkets årsfest i Hillerød Kirkes
lokaler, Østergade 12, 3400 Hillerød.
Meteorolog Lone Seir taler om vejr og
vind og TV – om sit arbejde som
meteorolog på DMI, TV og privat.
Aftenen indledes med fælles spisning
kl. 18:00 og fortsætter kl. 19:00 med
Lone Seir. Efterfølgende kort debat.
Desuden er der kaffebord og
generalforsamling for netværket.
Samlet pris 60 kr. - kun kaffe 20 kr.
Tilmelding til den fælles aftensmad er nødvendig: senest
mandag d. 12. marts til formanden, estniel@webspeed.dk /
tlf. 4919 3587 - eller Mona Bechmann på monatage@mail.dk
/ tlf. 4830 3836 / 2991 2604.

