
 
Sommertur til Femern Infocenter i Rødbyhavn 

og til Visual Center ”Globen” 
 

Dato:  Lørdag den 12. September  
           Vi mødes på Cementen for samkørsel kl. 9 eller  
           man kører direkte til Rødbyhavn. 
 
Tilmelding:  Senest den 27. August, direkte til Holeby afdeling. 
                   Se vedlagte invitation. 
 

 
 

Caféaften med nordiske sange og viser 
 

Tirsdag den 6. Oktober kl. 18.30 
 
 

 
 

Vi gentager succesen med Musikgruppen ”Los Senilos” som 
spiller bl.a. Jazz og evergreens. 
Fællessang med udleverede sanghæfter. 
Der serveres  ostebord og vin/øl eller vand. 
 
Tilmelding: er nødvendigt til formanden 21734894, senest 24/9. 
 
Mødested:  Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F 
 
Pris: 125 kr. inkl. ostebord og drikkevarer. Foreningen                                                         
giver et tilskud. 

 

 
Danmark, Norden og Baltikum efter Ukraine 

 
Tirsdag den 27. Oktober kl. 19 

 
Forsker Mikkel Runge Olesen fortæller og viser billeder om det 
aktuelle emne ”Nordens forhold til Rusland”. 
Ukrainekonflikten har på mange måder været problematisk at 
håndtere for de nordiske og baltiske lande. Et russisk angreb på 
de nordiske lande ligger ikke i kortene, men man kan derimod 
spørge, om de baltiske lande kan føle sig lige så sikre ? 
 
Tilmelding:  senest tirsdag den 20/10 til formanden 21734894 
 
Mødested:  Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F 
 
Pris:  30 kr. inkl. kaffe og kage 
 
 
 

Skumringstime 
 

Mandag den  9. November kl. 19 på Hovedbiblioteket 

 
I samarbejde med hovedbiblioteket i Nykøbing. Årets tema er  
”Venskab i Norden” fra ”Islændingesagaerne, Egils saga”. 
Finn Simmelhack læser den udvalgte tekst, og vi synger nogle 
fælles sange.  
Fri entré. Alle er velkommen. Der serveres kaffe/te og kage. 
 
Mødested:  Hovedbiblioteket, glassalen i stueetagen.  
 

 



 
Julemøde i Gedser kirke 

 
Onsdag den 2. December kl. 18.30 

 
Julemøde finder sted i Gedser kirke, hvor sognepræst Søren 
Winther Nielsen holder en andagt og kirkens organist spiller til 
vore dejlige julesalmer. Søren fortæller om kirkens restaurering 
og nye orgel.  
Derefter gløgg og æbleskiver i Toldcafeen på Gedser torv, og 
hvor vi hører årets julehistorie. 
 
Mødested:  Gedser kirke, Langgade 36,  Gedser 
 
Tilmelding: senest ons den 25/11 til Kim Grützmeier 21276530      
 
Pris:  60 kr. inkl. gløgg og æbleskiver. 

 
Gedser kirke 

 
Foreningens bestyrelse: 
Formand: Bent Jensen, 21734894, ebjensen@jensen.mail.dk 
Næstformand: Ole Nielsen, 40111471, ole9elsen2@hotmail.com 
Kasserer: pt bestyrelsen, henvendelse til formanden 
Kim Grützmeier, 21276530, kim.gruetzmeier@mail.tele.dk 
Per Boserup Olsen, 26805620, perboserup@privat.dk 
Yvonne Ottosen, 25767807, katey1942@gmail.dk 
Allan Rosendahl, 51919805, allan.rosendahl@hotmail.com 

 
 

Nykøbing Falster 
 
 

 
Udsigtsplatformen v/Femern forbindelsen 

 
Program 

 
for 

 
efteråret 2015 
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