
Arrangementer 
Foråret 2022 

 

FilmCafé 
Igen her i foråret vises en række kvalitetsfilm for voksne. 

Første gang bliver den 19. januar, 

hvor vi viser  

 

Den Gode Spion 
Se mere i filmfolderen og på hjemmesiden. 

Obligatorisk kaffe/te og hjemmebagt kage koster 25 kr. 

Husk at tilmelde jer til spisningen senest 14/1. Pris 40 kr. 

NB: Betaling gælder som tilmelding. 

Betales via MobilePay (647820) 
 

Foredrag om H. C. Andersen 

ved 

Karen Lindegaard Rasmussen 
Hun har en kuffert med sager til fremvisning. 

Det er en lille del af en stor udstilling, som hun ejer. 

Vin, øl og vand kan købes. 

Gratis adgang. 
 

 

Generalforsamling 2022 
Vi håber igen at kunne afholde generalforsamlingen som sidste arrangement om foråret. 

Der er kun adgang for medlemmer til generalforsamlingen. 

Kulturcentret er vært ved en 3-retters middag. 
Tilmelding påkrævet senest 25/3. 

 

 

Yderligere information om alle arrangementer på 

www.himkultur.dk 

 

 
 

Læs også om sogneeftermiddage (SE) hos vores samarbejdspartner www.himmelev.sogn.dk 
 

 

Kulturcentret 
ved 

Himmelev skole 
 

 

 

Onsdage kl. 16-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

ForårsProgram 

2022 
 

26. sæson 

 

 

Alle arrangementer afholdes i overensstemmelse 

med de aktuelle Corona-retningslinjer 

http://www.himkultur.dk/
http://www.himmelev.sogn.dk/


Kulturcentrets Forårsprogram 2022  
GENERELT: Der er EDB flere onsdage 16-17.00 – efter aftale. Se mere på www.himkultur.dk. 

Dato Aktivitet Tid Uddybning 
05-01 Lukket pga. gulvarbejde   

12-01 
 
Nytårskur med underholdning ved 

Carsten og Johannes  

 

Foregår denne gang i  

HIMMELEV SOGNEGÅRD! 
Pris: 50 kr. – incl. drikkevarer. 
Nytårskuren er kun for medlemmer! 

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

lytter til Nytårskoncerten.  
Tilmelding senest fredag den 7/1 via 

kulturcentret@gmail.com eller tlf. 4029 1138 

 

Gerne med lidt festligt Outfit 

 

19-01 
 
SE 

FilmCafé 
 

17.30 Fællesspisning for tilmeldte 

19.00 Filmen vises  

19.00 DEN GODE SPION (1t 51 min 

Se særskilt filmfolder – samt www.himkultur.dk 

Kaffe og kage i forbindelse med filmen: 25 kr. 
Tilmelding til fællesspisning senest fredagen før 

på kulturcentret@gmail.com eller tlf. 4029 1138. 

Pris: 40 kr. 

26-01 
EDB 

Foredrag om H. C. Andersen ved 

Karen Lindegaard Rasmussen 

19.00 PowerPoint foredrag. 
Har en kuffert med sager til fremvisning. Det er en 

lille del af en stor udstilling, som hun ejer. 

02-02 
SE 

Lancier og lette folkedanse 
 

16.30 Karen (Kl. 16.30-18.00) 

Bemærk tidspunkt. 
09-02 Diskotek for elever 3. - 5. årg. 

Entré: 10 kr. 

18.30 
20.00 

Sodavand 5 kr. Popcorn 5 kr. 
 

16-02 
EDB 
SE 

FilmCafé 
 

17.30 Fællesspisning for tilmeldte 

19.00 Filmen vises  

19.00 MINARI (1t 55min) 
Se særskilt filmfolder – samt www.himkultur.dk 

Kaffe og kage i forbindelse med filmen: 25 kr. 

Tilmelding til fællesspisning senest fredagen før 
på kulturcentret@gmail.com eller tlf. 4029 1138. 

Pris: 40 kr. 

23-02 Vinterferie 

 
  

02-03 
EDB 
SE 

Lancier og lette folkedanse 
 

16.30 Karen og Lene (Kl. 16.30-18.00) 

Bemærk tidspunkt. 

09-03 FilmCafé 
 

17.30 Fællesspisning for tilmeldte 

19.00 Filmen vises 

19.00 

 
KANDIS FOR LIVET (1t 25 min) 
Se særskilt filmfolder – samt www.himkultur.dk 
Kaffe og kage i forbindelse med filmen: 25 kr. 

Tilmelding til fællesspisning senest fredagen før 

på kulturcentret@gmail.com eller tlf. 4029 1138. 

Pris: 40 kr. 

16-03 
 
SE 

Børne- og familieteater (4-10 år): 

TeaterFantast opfører 

LILLE FRØ 
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.  

Se mere på 

hjemmesiden Lille Frø – Teater Fantast 
 - samt vores egen www.himkultur.dk 

 

23-03 

 
Lancier og lette folkedanse 16.30 Karen og Lene (Kl. 16.30-18.00) 

30-03 Generalforsamling 
Efter generalforsamlingen inviteres tilmeldte 
medlemmer på en 3-retters menu. 

17.30 Tilmelding onsdagen før (23/3) 
på kulturcentret@gmail.com eller tlf. 4029 1138. 

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 

   eller MobilePay 647820 

 Husk at angive tydeligt navn og adresse samt en evt. e-mail-adresse for nye. 
 

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, festsal, gymnastiksal, mv. 

Kontakt: kulturcentret@gmail.com 
 

FilmCafé: Filmprogram for hele sæsonen udleveres ved henvendelse i 

Kulturcentret – eller kan hentes på vores hjemmeside. 

 Vi må ikke tage entré, så derfor serveres kaffe/te og hjemmebagt 

kage for 25 kr. Betales via MobilePay (647820) – eller kontant. 
 

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

som regel på filmaftenerne. Pris: 40 kr. Betales via MobilePay 

(647820). Betaling gælder som tilmelding til spisning. Hvis man 

betaler kontant, så skal det ske på kulturcentret@gmail.com 

 (eller tlf. 4029 1138). Betaling/tilmelding senest fredagen før. 

Kom og nyd god mad, mens du lader op til aftenens kulturelle indslag. 

EDB og InternetCafé: 
 Kl. 16.00-17.00 er vi parat til at hjælpe dig, hvis du er usikker på 

brugen af Netbank, e-boks, SKAT, NemID og fx Facebook. 

 Vi hjælper også gerne med Smartphone, PC, IPad, og Tablet. 

Lokalhistoriske billeder: 
 Har du interessante billeder af lokalhistorisk interesse, så snak med 

Hans Peter om en kopi. Læs om Lokalhistorie på hjemmesiden. 

Lancier og Folkedans (16.30-18.00): 

 Under hyggelige former øver vi os i Lancier og lettere folkedanse 

under kyndig vejledning. Meget uformel. Ren hygge. Vi har rykket 

tidspunktet frem, så flere lettere har mulighed for at deltage. 
 

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