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Kære Kulturven!

Nærværende program indeholder mange 
udendørs arrangementer i det forhåbentligt gode 
sommervejr. Vi håber at se mange medlemmer, 
ikke mindst de nye, til generalforsamlingen 15. 
maj, hvor foreningens anliggender kan diskuteres. 
Regnskab for 2016 og budget for 2018 vedlægges. 
Næste program forventes udsendt allerede i 
midten af juni.

Mozart og Beethoven 
i Gamle Radiohus

Tirsdag 2. maj kl. 16.40
Pris: Gratis
Mødested: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1, 1970 Frederiksberg, 
vindfanget til venstre
Tilmelding/afbud: Senest 24. april

Konservatoriets Symfoniorkester spiller under 
ledelse af unge talentfulde dirigentstuderende 
Mozarts 5. violinkoncert med Christine Bernsted 
som solist og Beethovens 4. klaverkoncert med 
Ramez Mhaanna som solist.
Turleder: Peter

Haveselskabets Have og 
Frederiksberg Have

Onsdag 3. maj kl. 13.00
Pris: Gratis
Mødested: Frederiksberg Runddel ved statuen af 
Frederik VI
Tilmelding/afbud: Senest 1. maj

Vi går en tur i de smukke haver og beser blomster 
og træer, der nok på denne tid er meget seværdige. 
I Frederiksberg Have skulle det være muligt også at 
få et kig ind til elefanterne. Vi slutter med kaffe på 
et passende traktørsted.
Turleder: Jørgen

Besøg i Den Russiske Kirke

Fredag 5. maj kl. 11.00
Pris: 40 kr ved fremmøde
Mødested: Ved kirken, Bredgade 53, 1260 K 
Tilmelding/afbud: Senest 1. maj

Kirken, der er designet af arkitekten Grimm, blev 
opført af granit og danske mursten og stod færdig i 
1883. Prinsesse Dagmar af Danmark, som var gift 
med den russiske zar Aleksander III, konverterede 
og ønskede at kunne bruge en ortodoks kirke, når 
hun var på besøg hos familien i København. Hvad en
prinsesse ønsker sig får hun tit! 
Turleder: Louis

Kvindelige komponister

Mandag 8. maj kl. 19.00
Pris: 50 kr for kaffe/te med brød ved fremmøde
Mødested: Peter Neersø, Finsensvej 61, 1. tv., 2000 
Frederiksberg; telefon 38340219
Tilmelding/afbud: Senest 1. maj

Vi hører om de genvordigheder, kvindelige kompo-
nister har haft med at slå igennem og lytter til musik
af fx Hildegard von Bingen, Fanny Mendelssohn, Lili 
Boulanger og Sofija Gubajdulina. Hver deltager får 
en CD med hjem fordelt gennem et lotteri.
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Udflugt til Sorø

Lørdag 13. maj kl. 9.45 præcis
Pris: 160 kr for entré og bådfart. Om togbillet se 
nedenfor
Mødested: Københavns Hovedbanegård ved 
nedgangen til spor 5
Tilmelding/afbud: Senest 24. april (vigtigt at 
overholde denne frist)
Betaling: Senest 26. april

Vi går en tur i den hyggelige by med dens mange 
velbevarede gamle huse. Vi besøger Klosterkirken,
Sorø Akademis flotte park og tager en bådtur på 
den idylliske Sorø Sø. Hovedmålet er Sorø Kunst-
museum, der viser dansk kunst fra Eckersbergs tid 
op til i dag med stor vægt på de "vilde malere" fra 
1980erne. Der er også en fin samling russisk kunst
samt en særudstilling med naturbilleder af 
Theodor Philipsen. Undervejs spiser vi frokost for 
egen regning. Du køber selv billet til Sorø; hvis du 
har mimrekort, kan du købe en tillægsbillet fra 
Borup.
Max. 20 deltagere
Turledere: Peter og Jette D.

Generalforsamling

Mandag 15. maj kl. 19.45, spisning kl 18.45
Pris: 100 kr for mad inkl. 1 øl eller vand, ellers 
gratis
Mødested: Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, 
Valby, 5. sal - Tag elevatoren!
Tilmelding/afbud til spisning: Senest 8. maj
Betaling: Senest 10. maj

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 
2017, er velkomne. Vi starter med at spise to 
stykker smørrebrød med en øl eller vand samt 
kaffe eller te. Regnskabet for 2016 og budgettet 
for 2018 er vedlagt.
Husk ved tilmelding at oplyse, om du spiser med.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest mandag 1. maj.

Dagsorden:
1. valg af dirigent og referent
2. bestyrelsens beretning
3. regnskab for år 2016 til godkendelse
4. budget for år 2018, herunder fastsættelse af
kontingent
5. valg af formand, kun i lige år
6. valg af kasserer, Jette Duelund modtager genvalg
7. valg af to bestyrelsesmedlemmer, Jette Thomsen
og Jørgen Valerius modtager genvalg
8. valg af to suppleanter til bestyrelsen, Annelise
Pagh og Ulla Lund Petersen modtager genvalg
9. valg af revisor, kun i lige år
10. valg af revisorsuppleant, Karen Hee modtager
genvalg
11. indkomne forslag
12. eventuelt
Turledere: Peter og Jette D.

Den Hirschsprungske Samling

Onsdag 17. maj kl. 13.30
Pris: Du betaler selv entré 75 kr
Mødested: Stockholmsgade 20, 2100 København Ø
Tilmelding/afbud: Senest 8. maj

Udstillingen “Lyd i Mørket. Musik i billedkunsten” 
viser værker, der alle har musik som motiv. 
Kunstnerne er bl.a. Krøyer og Hammershøi.
Turleder: Jette Thomsen

Sofiero Slot og blomsterpark

Søndag 21. maj kl. 10.00
Pris: 180 kr for transport og entré til Sofiero
Mødested: Helsingør Station, ved Meeting Point i 
forhallen, 3000 Helsingør
Tilmelding/afbud:  Senest 8. maj
Betaling: Senest 10. maj

Vi tager færgen fra Helsingør til Helsingborg og med 
bus herfra til Sofiero. Sofiero Park er kendt for sine 
10.000 rododendronbuske af 500 forskellige sorter. 
Sofiero Park har også en viktoriansk køkkenhave, en 
lysthave med formklippede buksbomfigurer, 
kongens gamle vinhus og Dronning Ingrids duftende 
have. 
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Hvert år fra medio maj til medio juni blomstrer de 
mange rododendronbuske i et vidunderligt flor. 
Det er pragtfuldt at se og opleve den blomstrende
have. Frokosten kan medbringes eller købes  i 
slotscaféen med den storslåede udsigt. (I caféen 
modtager man danske sedler og kreditkort). 
Husk pas!
Turleder: Lone

Kammermusik i Tivoli

Mandag 22. maj kl. 19.00
Pris: Gratis med årskort, se nedenfor
Mødested: Tivolis Koncertsal, i køen
Tilmelding/afbud: Senest 15. maj

Vi hører to af de bedste violinsonater, nemlig 
César Francks sonate i A-Dur og Beethovens 
"Kreutzersonate" samt sange af Rakhmaninov 
fremført af diplomstuderende fra Malmös 
Musikhögskolan: Ellen Löfgren, violin; Ilpha
Kozhabekova, klaver og Amelia Jakobsson, sopran.
Det anbefales at købe årskort til Tivoli til 330 kr; 
uden dette skal man betale 110 kr i entré til Tivoli 
og 50 kr for koncerten. Bagefter finder vi et sted 
at få noget at drikke.
Turleder: Peter

Kastrupgårdsamlingen
Den Sorte Skole

Tirsdag 23. maj kl. 14.00
Pris: Gratis
Mødested: Kastrupgård, Kastrupvej 399, 2770 
Kastrup
Tilmelding/afbud: Senest 15. maj

Fyns Grafiske Værksted fylder 40 år og er med 
trykpressere flyttet ind på Kastrupgård for at vise 
og udstille grafiske værker. Grafik - en opfindelse 
fra 1400-tallet.
Turleder: Jette Thomsen

Assistens Kirkegård og minigolf

Mandag 29. maj kl. 12.00
Pris: Gratis
Mødested: Kapelvej 4, 2200 København N ved 
indgangen til kapellet
Tilmelding/afbud: Senest 22. maj
Vi ser udvalgte grave samt nogle af de øvrige 
seværdigheder på kirkegården. Herefter sættes 
kursen mod Hans Tavsens Park, hvor nogle statuer 
beundres, og hvor der er minigolfbaner. Afslutning 
på nærliggende café.
Turleder: Jørgen

Store orgelværker i 
Christiansborg Slotskirke

Tirsdag 30. maj kl. 19.10
Pris: Gratis
Mødested: Foran kirken på Christiansborg 
Slotsplads, 1218 København K
Tilmelding/afbud: Senest 22. maj

Maja Malmström spiller orgelværker af Niels W. 
Gade, J.P.E. Hartmann og Carl Nielsen
Turleder: Jette Thomsen

Dvorak og Rimsky-Korsakov 
i Tivoli

Onsdag 31. maj kl. 19.00
Pris: Gratis med årskort, se nedenfor
Mødested: Tivolis Koncertsal, i køen
Tilmelding/afbud: Senest 29. maj

Lyngby-Taarbæks Symfoniorkester spiller under 
ledelse af Jules van Hessen bl.a. Dvoraks storladne 
cellokoncert og Rimsky-Korsakovs farverige 
symfoniske digt Sheherazade bygget over 1001 Nats 
Eventyr. Det anbefales at købe årskort til Tivoli til 
330 kr; uden dette skal man betale 110 kr i entré til 
Tivoli og 50 kr for koncerten. Bagefter finder vi et 
sted at få noget at drikke.
Turleder: Peter
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Klavermusik

Fredag 2. juni kl. 19.00
Pris: 50 kr for kaffe/te med brød ved fremmøde
Mødested: Peter Neersø, Finsensvej 61, 1. tv., 
Frederiksberg; telefon 38340219
Tilmelding/afbud: Senest 29. maj

Vi lytter til klaversonater, klavertrioer, klaver-
koncerter m.v. af bl.a. Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubet, Schumann, Chopin, Brahms og 
Sjostakovitj. Hver deltager får en CD med hjem 
fordelt gennem et lotteri.

Grundlovsfest i Herstedøster

Mandag 5. juni kl. 14.00
Pris: Gratis
Mødested: Herstedøster Præstegårdshave, 
Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund
Tilmelding/afbud: Senest 29. maj

Den traditionsrige grundlovsfest fejres i præste-
gårdshaven i Herstedøster med musik og korsang. 
Pak din madkurv og en picnicstol og tag med til et 
par hyggelige timer. Programmet er endnu ikke 
offentliggjort, men vi kan roligt glæde os. Husk en 
varm trøje. Der kan være køligt under de skygge-
fulde træer.
Turleder: Lone

Opera Cavalleria Rusticana
 og Pagliacci (Bajadser)

 i Gentofte Kino

Søndag 11. juni kl. 10.00
Pris: Du betaler selv billet 190 kr
Mødested: Gentofte Kino, Gentoftegade 39, 2820 
Gentofte
Tilmelding/afbud: Senest 5. juni

Hvorfor tage til opera i Verona, når man kan nøjes 
med at tage til Gentofte og opleve den forunder-
lige opera om mistro, forsmået kærlighed, 
utroskab, jalousi, hævn og drab m.m.
Tag S-tog til Gentofte station og gå ca. 600 meter
ned ad Gentoftegade til Kino. 

I pausen er der mulighed for kaffe o.a. i den 
hyggelige biograf-restaurant.
Turleder: Louis

Ravel og Berlioz i Tivoli

Mandag 12. juni kl. 19.00
Pris: Gratis med årskort, se nedenfor
Mødested: Tivolis Koncertsal, i køen
Tilmelding/afbud: Senest 5. juni

Amatørsymfonikerne spiller under ledelse af Denis 
Segond to af fransk musiks bedste værker: Ravels 
Pavane pour une infante défunte og Berlioz' 
Symphonie fantastique. Det anbefales at købe 
årskort til Tivoli til 330 kr; uden dette skal man 
betale 110 kr i entré til Tivoli og 50 kr for koncerten. 
Bagefter finder vi et sted at få noget at drikke.
Turleder: Lone

Eftermiddagskoncert i Filipskirken

Lørdag 17. juni kl. 15.30
Pris: Gratis
Mødested: Filipskirken, Kastrupvej 57, 2300 S 
Tilmelding/afbud: Senest 12. juni

Trioen PH-selskabet, Kirstine Lindemann, Anna 
Landvad og Louise Vase, spiller, synger og fortæller 
om Poul Henningsen og hans samtid. Trioen, der 
består af fløjter, kontrabas, klaver og vokal, 
diverterer med sang, swing og musik.
Turleder: Jette Thomsen

Festkoncert med ARCO

Onsdag 21. juni kl. 19.00
Pris: Gratis med årskort, se nedenfor
Mødested: Tivolis Koncertsal, i køen
Tilmelding/afbud: Senest 19. juni

Ensemble ARCO spiller under ledelse af Gunnar 
Tagmose bl.a. Mozarts Sinfonia Concertante med 
Kaya Møller på violin og Algot Swensen på bratsch 
samt Beethovens 7. symfoni. Der uddeles et legat til 
unge musikstuderende. 



5

Det anbefales at købe årskort til Tivoli til 330 kr; 
uden dette skal man betale 110 kr i entré til Tivoli 
og 50 kr for koncerten. Bagefter finder vi et sted 
at få noget at drikke.
Turleder: Peter

PISSARRO på Ordrupgård
Impressionismen på Sankt Thomas

Torsdag 22. juni kl. 13.10
Pris: Du betaler selv entré 110 kr
Mødested: Ved museet Vilvordevej 110, 2920 
Charlottenlund
Tilmelding/afbud: Senest 19. juni

Camille Pissarro er født på Sankt Thomas, hvor 
han som ung mødte den danske maler Fritz 
Melbye. Begge malede de på øen, inden de 
sammen drog til Venezuela. 
Pissarro er kendt som “impressionismens fader”.
Turleder: Jette Thomsen

Byvandring på Christianshavn

Fredag 23. juni kl. 10.45
Pris: 30 kr ved fremmøde
Mødested: Christianshavns Torv
Tilmelding/afbud: Senest 18. juni

Christian den 4. ønskede en ny bydel mellem 
København og Amager, det nuværende 
Christianshavn, som voksede til en selvstændig 
købstad med rådhus, borgmester, 2 kirker og flotte
borgerhuse. Kom og oplev det altsammen med 
vores guide John Voldfrom.
Turleder: Louis

Sejltur til Flakfortet

Mandag 3. juli kl. 11.45
Pris: 150 kr ved fremmøde
Mødested: Nyhavn 71 (tag metro til Kgs. Nytorv og 
gå resten af vejen)
Tilmelding/afbud: 26. juni

Flakfortet er en kunstigt skabt ø, anlagt i 1910-1914,
som led i Københavns forsvar. Vi får en spændende 
sørejse derud, går lidt rundt på øen og nyder det 
gode vejr. Spiser vores medbragte madpakke, synger
et par sange, fortæller historier fra de varme lande 
og returnerer igen kl. 16.50 til “fastlandet”.
Turleder: Louis

Besøg på Garderhøjfortet

Lørdag 8. juli kl. 11.00
Pris: Du betaler selv entré 60 kr
Mødested: Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte
Tilmelding/afbud: Senest 3. juli

Fortet var en del af Københavns Landbefæstning. 
Det blev anlagt 1886 - 92. Fortet er åbent, så man 
kan se, hvordan soldaterne levede inden for 
fæstningsmurene.
Turleder: Jette Thomsen

Jazz Festival i Krøgers Have

Søndag 9. juli kl. 12.30
Pris: Gratis entré - men bordreservation er 
nødvendig. Vi reserverer 15 pladser
Mødested: Krøgers Have, Pile Alle 18, 2000 
Frederiksberg
Tilmelding/afbud: Senest 26. juni

“Majken og Fjeldtetten” spiller glad musik: swing, 
traditionel og vokal jazz fra kl. 13 – 16.
Mad og drikkevarer bestilles for egen regning. 
Turleder: Jette D.
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Teatret Brændende Kærligheds
forestilling ”Middelton”

Onsdag 12. juli kl. 18.30
Pris: Evt. udgift til et/to glas vin
Mødested: Indgangen til Kongens Have på Georg 
Brandes Plads (over for Statens Museum for 
Kunst) 
Tilmelding/afbud: Senest 3. juli

Friluftsteatret “Brændende Kærlighed” spiller den 
selvkomponerede komedie Middelton ”Når 
mageligheden truer med at blive til blindhed”. Det
plejer at være sjovt. Turlederen medbringer vin.
Turleder: Jørgen

Cykeltur til Vallø

Mandag 17. juli kl. 11.00
Pris: Gratis
Mødested: Køge S-togsstation
Tilmelding/afbud: Senest 10. juli

Vi ser først lidt af det velbevarede Køge, inden 
kursen sættes mod Stevns. Ad små veje når vi til 
Vallø Slot, hvor den medbragte frokost indtages i 
slotshaven, som vi beundrer. Vi finder en vej 
tilbage til Køge. Turen bliver på ca. 30 km.
Turleder: Jørgen

Fra hytte til hytte

Søndag 23. juli kl. 11.00
Pris: 10 kr for kaffe og kage samt entré til 
Heerupmuseet (45 kr). Alt betales på stedet
Mødested: Ålholm S-togsstation, Roskildevej 131
Tilmelding/afbud: Senest 10. juli

Kom med på en dejlig cykeltur, hvor vi besøger 
turledernes kolonihaver. På vejen besøger vi 
Heerupmuseet. Vi kører fortrinsvis på stier, og 
tempoet vil være moderat, så alle kan være med. 

Alle medbringer en ret til fælles bord. Brød/smør 
leveres af turlederne. Øl/vin kan købes. Ud på 
eftermiddagen vil vi blive budt på kaffe/kage i 
kolonihaven på Draupnersvej i Skovlunde, hvor 
turen ender. Der vil dog være guidning til Skovlunde 
S-togsstation, hvor vi siger farvel og tak for i dag.
Turledere: Lone og Jørgen

Menschen am Sonntag

Onsdag 26. juli kl. 19.00
Pris: 30 kr, som dækker fortæring
Mødested: Vårfluevej 10, 2610 Rødovre, Vej B, Have
65
Tilmelding/afbud: Senest 17. juli
Max antal: Der er kun plads til 5 i kolonihaven

Se den meget spændende tyske film fra 1929, som 
handler om nogle berlineres oplevelser en 
sommersøndag i omegnen af byen. Der bliver 
serveret et let måltid efter filmen. 
Turleder: Jørgen

Berlin-aften

Mandag 31. juli kl. 19.00
Pris: 50 kr for kaffe/te med brød ved fremmøde
Mødested: Peter Neersø, Finsensvej 61, 1. tv., 
Frederiksberg; telefon 38340219
Tilmelding/afbud: Senest 24. juli 

Foreningen planlægger en bustur til Berlin 22.-26. 
oktober - se længere fremme i programmet. På 
denne aften orienteres der om turens program og 
spilles tysk musik. Hver deltager får en CD med hjem
fordelt gennem et lotteri.

Busrejse til Berlin

Søndag 22. oktober - torsdag 26. oktober
Pris og tilmelding: Se nedenfor

Berlin er en spændende by med flotte gamle og nye 
bygningsværker. Musiklivet blomstrer, og der er 
mange fine museer med spændende sær-
udstillinger. 
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Vi melder os hver især til Skanrejser, hvis bus fra 
tidligt søndag morgen på ca 8 timer bringer os 
direkte til vores hotel, Mercure am 
Alexanderplatz. For 1198 kr får vi fire 
overnatninger på et pænt stort værelse til to 
personer med bad og toilet og en overdådig 
morgenbuffet. For enkeltværelse betales der 1000
kr ekstra. Der bliver arrangeret udflugter til 
parlamentet, koncerter, museer, flodsejlads og 
gode og billige restauranter.
Rejsen gennemføres med minimum 8 og 
maksimum 12 deltagere. Tilmelding sker 
telefonisk til Peter Neersø på 38340219 eller på 
Berlin-aftenen mandag 31. juli. Hvis der er flere 
end 12 tilmeldinger, findes deltagerne gennem 
lodtrækning tirsdag 1. august kl. 10.
Turleder: Peter

Opslagstavlen: 

Hvem vil gerne se en go gammel film? 
Trykning af KKS´s og Cinematekets programmer 
korresponderer ikke planlægningsmæssigt, så der 
kan være gode film, som ikke kan nås annonceret  
i vores program. Hvis du er interesseret, så tilmeld
dig pr. mail til Jørgen Valerius. Jeg vil indkalde, når
der er en god film."

-------

Udflugt med De Lystige Musikanter
Efter vinterens muntre danseoplevelser i 
Østerbrohuset arrangeres der i maj eller juni en 
udflugt sammen med musikanterne. Der er endnu
ikke fastsat noget tidspunkt eller sted for ud-
flugten, men hvis nogen måtte være interesseret i 
at deltage, kan man henvende sig til Louis fra 
bestyrelsen, som så vil orientere jer, når sted og 
tidspunkt foreligger.

Et digt til eftertanke

"Kringsatt af fiender" ("Til ungdommen")

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!

Under en blodig storm 
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:

hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:

troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.

Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!
Krig er forakt for liv. 

Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: 

døden skal tape! 

Edelt er mennesket, 
jorden er rik! 

Finnes her nød og sult, 
skyldes det svik. 

Knus det! I livets navn 
skal urett falle. 

Solskinn og brød og ånd 
eies av alle. 

Dette er løftet vårt 
fra bror til bror: 

vi vil bli gode mot 
menskenes jord. 
Vi vil ta vare på 

skjønnheten, varmen 
som om vi bar et barn 

varsomt på armen! 

Nordahl Grieg, 1936
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TILMELDING OG AFBUD

Tilmelding til arrangementer sker til:

Jette Duelund
Bergensgade 3, st.tv.
2100 København Ø
Tlf. 21 73 20 42
jette.duelund@mail.dk

Tilmelding/afbud sker bedst og hurtigst pr. e-mail. 
Hvis du ikke har fået tilbagemelding senest 7 dage 
senere, så ryk pr. mail! Tilmelding er først  
bindende, når den er bekræftet. Hvis tilmelding 
sker skriftligt, vedlæg da frankeret svarkuvert med
dit navn og adresse. Uden svarkuvert er din 
tilmelding ikke gyldig! Nogle arrangementer 
bliver hurtigt overtegnet, så hurtig tilmelding 
tilrådes. Selv om tilmeldingsfristen er overskredet,
må du gerne ringe eller maile til turlederen for at 
høre, om der er plads.

Hvis du bliver forhindret i at møde op, bedes du 
melde afbud. Efter tilmeldingsfristen bedes 
afbud givet direkte til turlederen.

Afbud er vigtigt, da der tit er en venteliste.

Ved gentagne udeblivelser uden afbud udelukkes
man fra at deltage i en periode!

KONTINGENT: 250 kr. for 2017

Tilmelding forudsætter betalt kontingent. 
Potentielle medlemmer kan dog deltage som 
gæster i tre arrangementer inden kontingent-
betaling. 
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent 
samtidig med besked til kassereren om navn, 
adresse, telefonnummer og gerne e-mail-adresse.

BETALING 

Ved fremmøde: Når man møder til arrangementet. 
Hav venligst aftalte penge med!

På forhånd: Efter svar med ok til tilmeldingen, kan 
man betale over netbank. Man kan ved samme 
indbetaling betale flere arrangementer og 
kontingent, men husk at angive i detaljer, hvad der 
betales for (f.eks. datoer, kontingent, navne, hvis 
man betaler for flere). 
Danske banker er blevet enige om at sige farvel til 
betaling med checks og sende checken på pension. 
Brug af checks som betalingsmiddel vil derfor ikke 
længere være muligt.

Betaling sker til kassereren:

Reg. nr. 1551, Konto 00 16 94 94 42
(Den Danske Bank)

KULTUR-KOM-SAMMEN

Undladelse af betaling betragtes ikke som afbud. 
Hvis man melder fra efter sidste frist eller 
udebliver fra et arrangement, hæfter man stadig 
for betalingen, såfremt foreningen påføres udgifter
herved.

Peter Neersø   Jette Duelund  
Formand   Kasserer   
3834 0219  Mobil 2173 2042
Mobil 4023 5430  jette.duelund@mail.dk
pneersoe@gmail.com

Jette Thomsen  Bent Louis Jensen
3887 2848  Mobil 5120 8242
Mobil 2010 8033  blouisjensen@outlook.dk
pomona@mail.dk

Jørgen Valerius  Lone Madsen
Mobil 5128 0604  Mobil 5150 8649
j.valerius@hotmail.com  Lom.hanevad@gmail.com 

Mobilnumre skal fortrinsvis bruges ved afbud 
samme dag til TURLEDEREN!!, helst som sms

Foreningens hjemmeside:
www.kulturkomsammen.dk 

Foreningens CVR-nr: 36 57 55 22

http://www.kulturkomsammen.dk/
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