Tirsdagscafe
Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00
Frivilligcenter Lemvig
PROGRAM 2019

Caféen der er for alle!
Det koster som udgangspunkt kr. 20 at deltage i formiddagscaféerne.
Prisen inkluderer kaffe og rundstykker.
Se de enkelte datoer for mere information.

Program:
7. maj 2019 - Fortællerdag
Kom og hør Mette Lund Andersen, Lemvig Museum og Anders Bune,
Fjaltring fortælle om, hvad der optager dem mest lige nu!
Det er gratis ved forhåndstilmelding senest 3. maj på 2080 1450 eller til
info@frivilligcenterlemvig.dk.

14. maj 2019 - Vandretur
Mærk kommunens puls er en byvandring, hvor vi vil stoppe op ved 13
forskellige lokaliteter. Disse steder vil danne udgangspunkt for nogle historier – og anekdoter – om områdets historie, kultur, natur, forskellige
institutioner og indslag fra sportens verden. Ved hvert stop bliver der lejlighed til at teste egen forhåndsviden. Turen vil tage halvanden time og
starter fra Toldboden.
Turguide denne tirsdag er Hans Thomsen, Bonnet.

21. maj 2019 - Vi synger sammen
Denne første sangformiddag foregår på Lemvig Musikskole. Vi mødes på
Musikskolen, hvor Jan Lilholt vil spille og fortælle.
Forhåndstilmelding senest 17. maj på 2080 1450 eller per mail info@frivilligcenterlemvig.dk.

28. maj 2019 - Vi spiller og hygger os
Vi spiller traditionelle brætspil, kortspil, terningespil mv. Vi vil også introducere nye former af spil, som man vil kunne have glæde af at spille
med eventuelle børnebørn.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

4. juni 2019 - Fortællerdag: Strandinger (Jernkysten)
Museumsleder Mette Lund Andersen vil fortælle om strandinger ved vores farlige kyst, som har en hel speciel historie.

11. juni 2019 - Vandretur i Thyborøn
Vandreturen vil tage forbi Thyborøn Redningsstation, hvor vi blandt andet kommer ombord på Martha Lærke med eventuel mulighed for sejltur.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig og laver fælleskørsel i private biler til
Thyborøn.

18. juni 2019 - Vi synger sammen
Lise Brandt Fibiger fortæller om digterne Halfdan Rasmussen, Sigfred
Pedersen og Benny Andersen. Ebbe Fibiger og Janet Gribb Jensen spiller
og synger til sangene.

25. juni 2019 - 10.00 – 12.00
Vi spiller og hygger os.
Introduktion til brætspillet “Jernkysten”
Lemvig Museum vil introducere det helt nye brætspil udviklet af museet.
Der vil også være mulighed for at spille andre spil.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

JULI MÅNED
LUKKET
6. august 2019 - Fortællerdag: Gudum – et spændende
lokalsamfund
Anne Marie Tovborg fra Gudum vil fortælle om sit rige liv i Gudum. Derudover vil tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Gunhild Jeppesen fortæller om sit spændende liv med lange udenlandsophold, egen virksomhed, politik og engagement i Livstilshøjskolen i Gudum.

13. august 2019 - Vandretur
Vandretur i Gudum lokalområdet med Per Godsk som guide.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig og laver fælleskørsel i private biler til
Gudum.

20. august 2019 - Vi synger sammen
Vi synger sammen med oplæg fra forskellige spændende personer.

27. august 2019 - Vi spiller og hygger os
Vi spiller traditionelle brætspil, kortspil, terningespil mv. Vi vil også introducere nye former af spil, som man vil kunne have glæde af at spille
med eventuelle børnebørn.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

3. september 2019 - Fortællerdag: Jytte Paarup
Naturmennesket Jytte Paarup vil fortælle om bekæmpelse af mårhunde,
om bæverne i Klosterheden og lidt generelt om vildtpleje.

10. september 2019 - Vandretur: Bæversafari i Klosterheden.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig og kører til Klosterheden i private biler.

17. september 2019 - Vi synger sammen
Vi får besøg af kvintetten Flemming Lisby på banjo, Janet Gribb Jensen
på harmonika, Per Viborg på violin, Jens Anton Schmidt på bas, og Sven
Gribb Jensen på klarinet, der vil spille folkemusik og gamle slagere, som
mange kender og kan synge/nynne med på.

24. september 2019 - Vi spiller og hygger os
Vi spiller traditionelle brætspil, kortspil, terningespil mv. Vi vil også introducere nye former af spil, som man vil kunne have glæde af at spille
med eventuelle børnebørn.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

1. oktober 2019 - Fortællerdag: 1. verdenskrig
Vi mødes i Biohuset og ser en meget anmelderrost dokumentarfilm om
1. verdenskrig (skabt af instruktøren bag Ringenes Herre Peter Jackson).
Bagefter vil en af Biohusets ildsjæle guide os rundt i Biohuset og dets historie.

8. oktober 2019 - Vandretur
Besøg på Seawar Museet i Thyborøn. Vi vil blive guidet rundt i det spændende museum, som fortæller historien om verdens største søslag
“Jyllandsslaget”.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig og kører i private biler til Thyborøn.
Pris for turen afhænger af deltagerantal.

15. oktober 2019
Lukket pga. efterårsferie
22. oktober 2019 - Vi synger sammen
Vi synger sammen med oplæg fra forskellige spændende personer.

29. oktober 2019 - Vi spiller og hygger os
Vi spiller traditionelle brætspil, kortspil, terningespil mv. Vi vil også introducere nye former af spil, som man vil kunne have glæde af at spille
med eventuelle børnebørn.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

5. november 2019 Fortællerdag: Håndboldhistorier fra
Lemvig
Bo Ravn vil fortælle den spændende historie om håndboldens vej fra
markhåndbold til tophåndbold i Lemvig.
Henning Sørensen vil fortælle om ligahåndbold i dag.

12. november 2019 - Vandretur til Idræts- og kulturcentret
Her vil vi se faciliteterne og høre om de spændende tiltag og tilbud som
centret huser.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig.

19. november 2019 Vi synger sammen.
Vi synger sammen med oplæg fra forskellige spændende personer.

26. november 2019 - Vi spiller og hygger os
Vi spiller traditionelle brætspil, kortspil, terningespil mv. Vi vil også introducere nye former af spil, som man vil kunne have glæde af at spille
med eventuelle børnebørn.
Denne sidste tirsdag i måneden vil der være mulighed for at komme
med gode ideer til kommende aktiviteter. På samme vis vil der her være
mulighed for at tage ordet, hvis man har noget på hjertet.

3. december 2019 - Fortællerdag: Lemvigbilleder og Damernes Magasin
Kom og hør et spændende foredrag med Benny Vejlby.
Der bliver mulighed for at købe den nye bog om Damernes Magasin.

10. december 2019 - Vandretur: Livets gang i Lidenlund
En spændende guide fra Museet vil føre os rundt i Gantriis’ univers.
Vi mødes ved Frivilligcenter Lemvig.

17. december 2019 - Vi synger sammen
Vi synger sammen med oplæg fra forskellige spændende personer.

Alle er velkommen!
Se mere på:
www.kaffenerklar.nu

