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Redaktør  Netværket ved Søerne 

    Lis Lund Pedersen Web: www.den-grønne.dk 

E-mail: sv-netvaerket@nypost.dk Bank: 5501- 0810 855 568 

  

Redaktion  Redaktionens adresse  
Hans Henrik Ohrt Hansen  Netværket ved Søerne  

Bjørn Jørgensen  Collinsgade 8, kld. tv  

Lars Bo Larsen  2100 København Ø  

Carina Taxbøl Telefon: 35 38 65 80 

Noël Vesterdal  

 Trykning 

 Tryk 2100 

 Østerbrogade 84 

 2100 København Ø 

 Oplag: 300 eksemplarer 

 

 

  

Den Grønne Dag- & Aftenskole ved Søerne 

E-mail: dg@nypost.dk 

Web: www.den-grønne.dk 

Bank: Nordea 5501- 437 120 7673 

Mobilepay: 494823 

 

Kontorets åbningstider 
 

Telefonerne er åbne mandag til fredag 10:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværket ved Søerne 
 

Videoklubben: 
Sted: Netværket ved Søerne 

Collinsgade 8, kld. tv. 

Pris: 35 kr. inkl. kaffe/te og frugt. 

 

Filmeftermiddag:  
Sted: Netværket ved Søerne  
Collinsgade 8, kld. tv. 

Pris: 35 kr. inkl. kaffe/te og småkager. 

 

Udflugter og andre aktiviteter: 

Husk at medbringe bus/togkort og/eller 

rejsekort. Deltagerne betaler selv transport, 

samt entre og medbringer mad og drikkevarer, 

medmindre andet er angivet.  

 

Den Grønne Dag- & Aftenskole 
 

Debatarrangementer: 
Sted: Den Grønne Dag- og Aftenskole 

Collinsgade 8, kld. th. 

 
Pris: Hvis ikke andet er oplyst 

80 kr. for skolens elever 

60 kr. for Støtteforeningens medlemmer 

100 kr. for øvrige 

Kaffe: 5 kr.pr. kop. 
 

Litteraturcafé: 

Sted: Den Grønne Dag- og Aftenskole  

Collinsgade 8, kld. th. 

Pris: 30 kr. inkl. kaffe/te og kage. 
 

 

 

http://www.den-grønne.dk/
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En pragtfuld sommerdag august 2022 
                

Så blev det august 2022. En smukkere sensommerdag kunne vi vel ikke ønske os. Hvor mærkeligt det 

end lyder, så har vi måttet aflyse flere udflugter i år på grund af for varmt vejr. Vi skulle til Hundested 

og se sandskulpturudstilling, men der var indsat togbusser på strækningen Hillerød – Hundested. 

Rejsetiden ville så blive ekstra lang. Og det orkede vi ikke rigtigt i varmen. 

 

Corona-nedlukningen har åbenbart haft sit efterspil rigtig mange steder. Flere af vore deltagere har 

måske vænnet sig til, at man godt kan hygge sig alene med sit TV og ikke behøver at gå ud. Det gælder 

åbenbart mange andre steder også. Vi håber, at det ændrer sig, når det bliver efterår. 

 

Jeg sidder netop med nogle gamle sager og finder en avis fra 24. august 1990. I den omtales et nyt 

projekt, der lige er startet for unge med psykiske problemer. Overskriften lyder: ”SELVVÆRD 

TRIVES BEDST I FÆLLESSKAB MED ANDRE”. Der er omtalt en folder, der indbød til cykling, 

svømning, undervisning og kultur. 

 

Overskriften på folderen lød ”KOM OG VÆR MED”. Det er vores projekt, der er omtalt: 

SV-NETVÆRKET og DEN GRØNNE DAG- OG AFTENSKOLE 

 

Det var starten på det, vi også i dag TILBYDER VORES KURSISTER. Vi havde den gang ingen 

anelse, kun et håb om at kunne bestå længe. Det har været en meget spændende periode, hvor vi har haft 

mulighed for, at kursisterne kunne gå til fag på Den Grønne og samtidig kunne tage på udflugter med 

SV-Netværket. Der er mange fag, der har tilknytning til seværdigheder, vi har kunnet besøge. Ikke 

mindst museer, hvor vi har haft stor glæde af kombinationen. Også i forbindelse med ferierejser til 

udlandet, har vi haft stor glæde af at kunne kombinere de mange muligheder, Folkeoplysningen giver 

for at få indblik i det pågældende sted og dets historie. 

Gennem hele perioden har deltagerne været stedets idetank. Denne skik fortsætter vi med. Det er vigtigt, 

at deltagerne har ønskefag, og vi vil gøre, hvad der er muligt, for at opfylde disse. 

  

Forsiden – læg lige mærke til den!   Op af hovedet vokser den skønneste lille grønne spire - en ny ide? , 

hvor spændende. 

 

Vi vender et kort øjeblik tilbage til avisartiklen fra 1990. Vi blev oprettet, fordi vi så gerne ville 

afhjælpe   nogle af de problemer mange mennesker med psykiske problemer stod med. Også helt unge. 

Det var bl.a. ensomhed, problemer med at få en aktiv tilværelse, lav selvværdsfølelse, usikkerhed og 

stor sårbarhed.  

 

Vi ville også gerne give dem mulighed for at lære nyt, lære nye mennesker at kende og at få mulighed 

for at deltage i det almindelige kulturliv. 

 

Ved spørgsmål om, hvad de kunne ønske sig dengang, var svaret, at leve et aktivt liv, som mange andre 

gør. 

 

Akkurat som ønsket er i dag, for vore nuværende deltagere. 

Alle er velkommen og vi gør hvad vi kan for at opfylde ønsker. 

 

Hilsen Julie og Lis  

 

 

Ps. Husk valgdag, vi skulle gerne have flere penge til psykiatrien 
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Praktikanter 

Her på kontoret har vi løbende praktikanter. Praktikanterne er unge mennesker der har brug for inspiration, 

afklaring eller prøve af, om et job på kontor kunne være noget for dem. De hjælper til med alle opgaver, der er 

her på skolen. De hjælper med Netop, opslag på de sociale medier, dagligdagens gøremål, regnskab samt skriftlig 

og mundtlig kommunikation. I kan møde praktikanterne tirsdag – torsdag 10-13. 

Carsten 

Carsten startede sin praktik i juli måned og vil indtil videre være her indtil ultimo september 2022. Indtil videre 

har hans opgaver været, at deltage i de daglige opgaver, såsom, praktiske opgaver, herunder; rengøring, 

tilberedning af kaffe og the og mindre IT opgaver. Desuden har en primær opgave været at stå for gennemgang af 

lønsedler og bogføring. Carsten elsker musikalske- og kulturelle arrangementer og forsøger at tilbringe mest 

mulig tid i naturen. Han holder utrolig meget af en god snak med medmennesker – så hils endelig på ham, når du 

møder ham - det vil han sætte stor pris på! 

Mia 

Mia er på kontoret onsdag og fredage. Mia er virkelig god til alt med computere, og har siddet med designet og 

fornyelse af vores hjemmeside. I kan se hendes flotte arbejde så snart, når vores ny hjemmeside bliver frigivet. 

 

Cindy 

Cindy er ny praktikant, hun startede i juni,  
og skal indtil videre være her i tre måneder.  
Hun hjælper til med forskellige ting som sociale medier,  
nyhedsbrev og andre administrative opgaver. 
 

Noël, 25 

Noël har været praktikant her siden februar  

og bliver i oktober måned ansat på 9 timer om ugen. 

Hun udfører diverse opgaver på skolen,  

bl.a. opslag på sociale medier, tager telefonen,  

forbereder lokaler til undervisning og alt andet, der behøves.  

I sin fritid læser hun skønlitteratur, ser tv-serier og  

går på museum med venner 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                     Tegning af Anne Sofie Borgstrøm 
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Datoer                 Aktiviteter 
Lørdag 

3.9 

Kl. 

13:30 

Debatforedrag om Margrete I og Margrethe II  
Lars Hovbakke Sørensen fortæller om både Margrethe 2. regeringstid og hendes forgænger. Se 

mere på side 8. 

Mødetid og –sted: Debatten foregår her på skolen kl. 13:30 

Tilmelding og betaling hurtigst muligt.  

Onsdag 

14.9 

Kl. 

18:00 

Bingo og Sandwich 
Vi mødes på skolen til en hyggelig aften, hvor vi spiser sandwich og spiller bingo banko. Der vil 

være præmier på en række, to rækker og hele pladen. 

Mødetid og –sted: På skolen kl. 18:00. 

Pris:  35 kr. 

Tilmelding og betaling senest d. 2 september. 

Fredag 

23.9 

Kl. 

13:00 

Åbent hus i Grafik- og Malerværkstedet 
Tag en ven, kæreste eller familiemedlem under armen og kom til åbent hus i vores grafik værksted. 

Her kan du opleve vores skønne kursisters værker og møde nogle af dem samt vores lærer. Se side 4 

Tid og sted: Grafiklokalet, Øster Søgade 98, 2100 Kbh. Ø kl. 13-18 

Lørdag 

24.9  

Kl. 

13:30 

Debatforedrag om IT-farer og faldgruber 
Kom med til debatforedrag med Thomas Sloth der vil fortælle om brugen af de sociale medier, og 

hvilke farer man skal holde øje med. Læs mere på side 8 

Mødetid og –sted: På skolen kl. 13:30 

Tilmelding og betaling senest d. 9 september 
Lørdag 

28.9 

Kl. 

17:00 

Riz Raz  
Vi mødes på Riz Raz og nyder deres overdådige middelhavsbuffet. Her serveres kolde og varme 

vegetarretter, friske og sprøde grøntsager og salater, dressinger, friskbagt brød, falafel og lagsagne. 

Mødetid og –sted: Store Kannikestræde 19, 1169 København, kl. 17:00 

Pris: 165 kr. 

Tilmelding senest d. 9. september 

Lørdag 

1.10 

Kl. 

11:00 

Ordrupgård Museum  
Sammen tager vi turen til Ordrupgård Museum. Her oplever vi de faste udstillinger, den flotte park 

med værker af førende samtidskunstnere og ser Vilhelm Lundstrøm’s særudstilling: Farven og 

formens fornyer.  

Mødetid og –sted: Vi mødes på Hovedbanegården ved nedgangen til spor 3 kl. 11:00 

Pris: 120 kr. 

Tilmelding senest d. 23. september 
Lørdag 

2.10 
Koncert Enghave Barok  
Læs mere på side 11 

Lørdag 

8.10  

Kl. 

13:30 

Debatforedrag om Rusland/Ukraine  
Mød Johannes Wamberg og hør om hans liv i både Rusland og Ukraine. Johannes fortæller om 

kulturen og viser billeder fra de 2 lande. Læs mere på side 8. 
Mødetid og –sted: Her på skolen kl. 13:30 

Tilmelding og betaling senest d. 18. juli 

Tirsdag 

18.10 

Kl. 

11:00 

Glyptoteket  
Vi skal en tur på Glyptoteket. Her skal vi se en ægyptisk udstilling. Glyptoteket har nemlig en rig 

ægyptisk samling om Amarna og Akhenantens efterfølgere, barnekongen Tutankamon. Se side 11. 

Mødetid og –sted: Foran hovedindgangen kl. 11:00 

Pris: Gratis, 70 kr. ved særudstillinger. 

Tilmelding senest d. 3 oktober 

Torsdag 

20.10 

Kl. 

17:00 

Hong Cheng 
Vi mødes på restaurant Hong Cheng og nyder deres kinesiske buffet. Her er både varme og kolde 

retter samt sushi. 

Mødetid og –sted: Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø, kl. 17:00 

Pris: 189 kr. 

Tilmelding senest d. 7 oktober. 
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Lørdag 

29.10 

Kl. 

11:00 

Statens museum for kunst  
Kom med på udflugt til SMK og oplev den faste udstilling samt udstillingen: Forbindelser - Danske 

kunstnere fra det tidligere Jugoslavien. 

Mødetid og –sted: Foran hovedindgangen kl. 11:00 

Pris: 120 kr. 
Tilmelding senest d. 21 oktober. 

Lørdag 

5.11 

Kl. 

13:30 

Film: Undskyld vi flygter 
Fransk komedie fra 1966. Kom og oplev ”verdens morsomste” film om 3 engelske piloter, der 

flygter gennem det besatte Frankrig. Læs mere på side 11. 

Mødetid og –sted: Her på skolen kl. 13:30 

Pris: 35 kr. 
Tilmelding senest d. 1 november. 

Torsdag 

10.11 

Kl. 

18:00 

Mortens aften 
Vi følger traditionen og inviterer til fællesspisning Mortens aften. Vi vil nyde et måltid med and og 

hygge os sammen. Læs mere om Mortens aften på side 12. 

Mødetid og –sted: Her på skolen kl. 18:00 

Pris: 75 kr. 
Tilmelding senest d. 1 november. 

Lørdag 

12.11 

Kl. 

13:30 

Debatforedrag om Bæredygtighed og klimaforandringer 
Kom med til et spændende debatforedrag om vores klima og bæredygtighed af Egil Kaas, professor 

på LU. Bliv klogere på hvordan vejret og vores natur bliver påvirket i fremtiden, og hvad du selv 

kan gøre for at skabe en mere grøn og bæredygtig hverdag. Løs mere på side 8. 

Mødetid og –sted: Her på skolen kl. 13:30.  
Tilmelding senest d. 31 oktober. 

Lørdag 

19.11 

Kl. 

11:00 

Statens Naturhistoriske Museeum 
Lad os se fortiden i øjnene med udstillingen Neandertaler på Naturhistorisk Museum. 

Mødetid og –sted: Foran hovedindgangen kl. 11:00 

Pris: 105 kr. 
Tilmelding senest d. 7 oktober. 

Lørdag 

26.11 

Kl. 

13.30 

Film eftermiddag: Festlige ferie dage 
Fransk komedie fra 1953 om Monsieur Hulot, der forsøger at holde lidt ferie. Læs mere på side 11. 

Mødetid og –sted: På skolen kl. 13:30 

Pris: 35 kr. 
Tilmelding senest d. 18 november. 

 

 

Kunsthistorie onsdage kl. 13.30-16.00 

Mening med galskaben 

Sikke noget hø! Sådan tænker man indimellem når man på den moderne kunstudstilling står overfor et værk, der 

tilsyneladende unddrager sig al forståelse. Men måske er der en mening med galskaben? På Den Grønnes kurser i 

kunsthistorie har undertegnede i hvert fald fået en bedre forståelse af en moderne kunst i al dens kompleksitet. 

Vores kunstlærer, Mie Thorning Christensen, har klart og instruktivt fortalt om de moderne værker og deres 

betydning. Måske var det også noget for dig? Tag og giv det en chance, og meld dig til et af vores kurser i 

kunsthistorie!       Lars Bo Larsen 
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Videoklubben 

I videoklubben ser vi film enten på DVD eller streaming. Vi spiser frugt og drikker kaffe/te, mens 

vi hygger os. Det koster 35 kr. pr. gang. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Mandag 05.09 kl. 16.30 

 

Vildmænd 

Dansk komedie fra 2021. Martin er rejst til Norge for at leve som en vildmand. 

Komplet med bue og pil. Men han støder sammen med en narkohandler, og så 

går jagten gennem Norge. Med Rasmus Bjerg. Varer 1½ time. 

Mandag 12.09 kl. 16.30 

 

Marathonmanden 

Amerikansk thriller fra 1976. Dustin Hoffman spiller den unge studerende, der 

indvikles i en hæsblæsende intrige med en nazistisk flygtning. Nazisten spilles 

af Laurence Olivier. Varer 2 timer. 

Mandag 26.09 kl. 16.30 

 

Miss Viborg 

Dansk komedie fra 2022. I Viborg bor Solvej, der er førtidspensionist og 

tidligere skønhedsdronning. Hun supplerer pensionen med salg af diverse 

piller. Naboens datter bryder ind i hendes lejlighed, men overraskes af Solvej. 

Et venskab opstår? Varer 1½ time. 

Mandag 10.10 kl. 16.30 

 

Klienten 

Dansk thriller fra 2022. En seriemorder er løs i Danmark. En psykolog får en 

ung mand i behandling, og det dæmrer for hende, at han muligvis er morderen. 

Et kompliceret spil begynder. Varer 1½ time. 

Mandag 24.10 kl. 16.30 

 

Drømmemanden 

Tysk film fra 2021. Forskeren Alma bor i Berlin og er ensom. Hun får et tilbud 

om at lade en menneske-robot flytte ind hos sig. Kan hun undgå at udvikle 

følelser for robotten? Varer 1 time og 3 kvarter. 

Mandag 07.11 kl. 16.30 

 

Delicieux 

Fransk film fra 2021. Den stolte kok Manceron opsiges hos hertug Chamfort 

(vi er i 1700-tallet). Sammen med en ung kvinde skaber han Frankrigs første 

restaurant. Samtidig er der revolution i luften. Varer 1 time og 3 kvarter. 

Mandag 21.11 kl. 16.30 

 

The Northman 

Amerikansk vikinge-film fra 2022. Den unge prins Amleths far myrdes af hans 

onkel. Amleth udvikler sig til en brutal vikinge-kriger, og nu vil han have 

hævn. Med Alexander Skarsgård, Nicole Kidman og Claes Bang. Varer 2 timer 

og 1 kvarter. 

Mandag 05.12 kl. 16.30 

 

Operation Mincemeat 

Engelsk film fra 2022. Under 2. verdenskrig udvikler to officerer en plan. De 

skal give tyskerne forkerte oplysninger ved at skjule papirer på et lig, som 

tyskerne får i hænde. Bygger på virkelige begivenheder. Med Colin Firth. 

Varer 2 timer. 
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Litteraturcafé 
Litteraturcafeen afholdes én gang om måneden. 

Pris: 30 kr. inkl. kaffe/te og kage. 

 

Fredag 2.9.  

kl. 11.00 

”Mikael” af Dy Plambeck 

Becky rejser som journalist til Afghanistan for at følge de danske soldaters hverdag. 

Hun knytter sig til Jan, som må hjemsendes i hårdt kvæstet tilstand, og til Mikael, 

som under en tur til Sardinien. Krigen mærker uafvendeligt både soldaterne og dem, 

der elsker dem. 

Fredag 30.9.  

kl. 11.00 

”En dåres forsvarstale” af August Strindberg 

Selvbiografisk skildring af August Strindbergs turbulente ægteskab med 

skuespilleren Siri von Essen. 

Fredag 28.10. 

kl. 11.00 

”Griberen i Rugen” af J. D. Salinger 

En 17-årig amerikansk ung mands konflikt med sig selv og de voksnes verden. 

Fredag 2.12.  

kl. 11.00 

”Du, som er i himlen» af Morten Sabroe 

På en reportagerejse for at skrive om Hillary Clinton bliver Morten Sabroe trukket 

ind i en dramatisk historie om sin moder, som han gennem mange år havde et opgør 

med, som han hadede og elskede, foragtede og tilgav. 

Fredag 6.1.23 

kl. 11.00 

”Swing Time” af Zadie Smith 

I 1982 mødes to 7-årige piger til en dansetime: Smukke Tracey med 

proptrækkerkrøller og et unikt dansetalent og den mere ordinære fortæller med 

krushår og platfødder. De to piger bliver en del af hinandens liv på godt og ondt, 

indtil et smertefuldt brud i starten af 20´erne. 
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Debatarrangementer 
I er velkomne til at tage venner og bekendte med. Arrangementerne er åbne for alle – husk 

dog tilmeldingsfrist. 

 

Debateftermiddag lørdag 3. september kl. 13:30 ved Lars Hovbakke 

Sørensen om dronningerne Margrete 1. og Margrethe 2. 
 

Den 14. januar 2022 havde dronning Margrethe 2. siddet 50 år på tronen i Danmark. Hun er indtil videre 

den næstlængst regerende monark i Danmark – kun overgået af Christian 4., som regerede i næsten 60 år. 

 

I anledning af dronningens regeringsjubilæum ser historiker, lektor, phd. Lars Hovbakke Sørensen til bage 

– ikke kun på dronning Margrethes regeringstid, men også på hendes forgænger Margrete 1.`s tid som den 

reelle leder af Danmark (1375 – 1412).  

 

Han vil undervejs sammenligne med udviklingen i de andre kongedømmer i Europa og også se fremad i 

forhold til, hvordan vi kan forvente, at monarkiet vil udvikle sig i de kommende år.  

 

Kom og deltag i en spændende debat. Tilmelding og betaling hurtigst muligt. 

 

Debateftermiddag lørdag 24. september kl. 13:30 ved Thomas Sloth 

om It-faldgruber. 
 

Er der risiko ved de sociale medier, og hvilke? Der knytter sig mange spørgsmål til de utallige muligheder 

som Facebook og andre sociale medier tilbyder, for det, der ved første øjekast ligner et hav af muligheder, 

kan vise sig at være et bjerg af forhindringer.  

 

Thomas Sloth vil guide os gennem ”GO” og ”NO GO” på de sociale medier.  

 

Tilmelding og betaling senest 21. august. 

 

Debateftermiddag lørdag 8. oktober kl. 13:30 ved Johannes Wamberg 

om Rusland og Ukraine. 

Johannes har boet i både Rusland og Ukraine siden slutningen af 1980’erne. Han vendte hjem til Danmark, da 

krigen brød ud. Han har fungeret som turistguide, freelancereporter for danske medier, været skrivende 

journalist i Kyjiv og meget andet. I sit foredrag om de 2 lande vil han vise billeder og video og fortælle om 

kulturen. 

Tilmelding og betaling senest 16. september. 

Debateftermiddag lørdag d 12. november kl. 13:30 ved Eigil Kaas om 

Bæredygtighed og Klimaændringer. 

 Kom til debateftermiddag med den anerkendte professor for Is-, Klima- og Geofysik på KU. Lær mere om 

klimaændringer og bæredygtighed, og om hvordan vores klima kommer til at ændre sig i fremtiden.  

Hvis du er interesseret, så kom gerne med og bliv klogere på vores klima og jordens fremtid. Tilmelding og 

betaling senest 31. oktober.  
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Koncert med Netværket 

I efteråret/vinteren har vi foreløbigt planlagt to koncerter. 

For det første regner vi med at gå til koncert med Enghave Barok i Enghave Kirke, søndag den 2. oktober. 

Enghave Barok spiller og synger 3 kantater af Bach. Adgangen er gratis. Koncerterne er udformede som musik-

gudstjenester, hvor der er en kort prædiken og afsyngelse af 2 salmer. Men ikke så meget, at det skulle 

afskrække selv en hard-core ateist. Se nærmere opslag på tavlen. Koncerterne bliver i øvrigt streamet på 

Youtube. 

Derudover regner vi med det årlige halleluja, når vi går ind og hører Händels oratorium Messias før jul. I 

øjeblikket foreligger der ikke noget om dato og tidspunkt, så husk at holde øje med opslagstavlen. 

Lars Bo Larsen 

Franske komedier 

Ud over vores videoklub, har vi en række film-eftermiddage, hvor vi ser gamle klassikere. I dette efterår har vi 

to franske komedier på programmet: 

Undskyld vi flygter: 

I min barndom i 60'erne gjaldt denne film fra 1966 for at være verdens morsomste film. Den handler kort fortalt 

om tre engelske piloter, der styrter ned i Paris under 2. verdenskrig. De skal nu flygte gennem det besatte 

Frankrig til den frie zone. Det afstedkommer en del løjer og morsomheder. Louis de Funès fik sin glansrolle 

som den lille, hidsige franskmand, der konstant skælder ud. Fransk folkekomedie når det er bedst. 

Festlige feriedage: 

I denne film fra 1953 introducerer komikeren Jacques Tati figuren Monsieur Hulot, en kejtet-klodset, lang mand 

med paraply, cotton coat, hat og pibe. Han forsøger at holde ferie i en lille, fransk by ved havet. Tatis ideal var 

Chaplin, og han dyrker en fysisk komik uden mange ord. Varmt anbefalet.   

Lars Bo Larsen 

På kunstudflugt med Netværket 

Armarna – Solgudens by 

Armarna-tiden er en af de mest interessante perioder i den ægyptiske oldtid. Omkring år 1365 f.v.t. besluttede 

faraoen Akhenaten at udskifte alle Ægyptens mange guder med én, solguden Aten. Det fører til et opgør med 

præsteskabet og anlæggelsen af en ny hovedstad, Armarna. Efter faroens fald bliver byen nedlagt og minderne 

om faraoen udslettet. Glyptoteket, der har en rig ægyptisk samling, viser i efteråret en udstilling om Armarna og 

Akhenantens efterfølger, barnekongen Tutankamon. Vi er selvfølgelig på pletten med en udflugt, arrangeret på 

en tirsdag, hvor der er billig adgang. Vi ses!  

Hvis du ikke vil se særudstillingen, kan du se den faste udstilling uden at betale. 

Tur til Glyptoteket tirsdag d 18.10. Vi mødes foran hovedindgangen kl. 11:00. Pris: 70 kr.                     

 Lars Bo Larsen 
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Mortens aften 

I Danmark holder vi Mortens aften d. 10 november og traditionen tro spiser mange and den aften. Men hvorfor 

hedder det Mortens aften og hvordan kan det være vi spiser and? 

Hvem var denne Morten? 

Morten Bisp var en vellidt mand som levede i 300-tallets Romerrige, som dengang også omfattede det 

nuværende Ungarn, hvor han blev født omkring år 316. Morten Bisp hed oprindeligt Martin af Tours, Morten er 

en fordanskning af navnet Martin. I Danmark kender vi ham som Sankt Morten eller Morten Bisp. 

Den 8. november er Mortens dødsdag. Han blev begravet den 11. november i tours år 397. Den 11. november 

blev derfor Mortens helgendag. I Danmark findes historien nedskrevet fra år 1616, og selvom reformationen i 

1536 havde gjort det af med helgenfejringer, overlevede traditionen og helgenen Martin af Tours herhjemme. 

Morten Bisp blev udnævnt til biskop i Tours den 4. juli 371. 

Han havde et varmt hjerte for de fattige, kunne helbrede syge og opvække de døde. En kendt historie om ham 

handler om dengang, han så en tigger i stor nød sidde ved byporten til den franske by Amiens. Alle gik forbi 

uden at hjælpe, undtagen Martin. Han ejede kun et sværd og en kappe, så tog han sværdet og delte kappen i to 

og gav tiggeren den ene halvdel. Om natten så han Jesus i en drøm med den ene halvdel af kappen på. Jesus 

fortalte Martin, at det var ham, der havde været tiggeren. 

Historien om hvordan Morten blev biskop: 

Befolkningen af Tours havde lagt mærke til Mortens store hjerte, og ville gerne gøre ham til biskop. Men det 

var Morten slet ikke interesseret i.  Da befolkningen kom for at gøre ham til biskop, gemte han sig derfor i en 

gåsesti. Men han blev afsløret af gæssene, som ikke brød sig om hans besøg. De skræppede op, og afslørede 

Morten, som blev tvunget til at blive biskop. 

Som hævn mod gæssene besluttede Morten, at alle familier i byen skulle slagte en gås, og spise den på den dag, 

hvor han var blevet afsløret. Gæs var dengang i Danmark ikke så almindelige, og de var tilmed meget dyre. 

Derfor begyndte mange at spise and på mortensaften i stedet.  

Kom og spis And a l’orange med os torsdag den 10. november kl. 18:00. Tilmelding den 1. november. Pris 75 

kr.                   Cindy, praktikant 

  

En næsten kongelig brunch  

Den 6. August var vi nogle fra den ”Grønne” der var ude at spise en overdådig og luksuriøs brunch, 

hos B&W på B!ngs på vesterbrogade. 

Der var alt hvad man kunne ønske sig. Bla. Tærter, salater, bønner, flere forskellige oste, og flere slags 

kød, der i blandt bacon og pølser til omeleten. For at det ikke skulle være nok, kunne man slutte af 

med morgenbrød og kager.  

Vi havde nogle hyggelige timer med maden, og hinandens selskab. Vi var enige om da vi gik, at vi 

ville gentage succesen en anden gang. Kig derfor i vores blad Netop på et tidspunkt, når vi næste gang 

arrangere en brunch på B!ngs. Så kan du spise en næsten kongelig brunch i hyggeligt socialt samvær!
                       Hans Henrik  
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  Den årlige julefrokost 
På restaurant Under Uret 

Øster Farimagsgade 4, 2100 København Ø

                             Tirsdag den 13. december kl. 12:00 

Menuen:                  Pris: 

Sild                  200 kr. eksl. 

Fiskefile                          drikkevarer 

Krebsesalat 

Ribbensteg 

Ris a la mande med mandel 

 

 

Tilmeldingsfrist:  onsdag den 30. november 

 

 

2. Juledag – Julesammenkomst 

På den Grønne Dag- og Aftenskole 

                   Mandag den 26. december kl. 13:00 

Traditionens tro samles vi 2. juledag. 

Vi spiser lidt lækkert og ser filmen: 

Min onkel 

Vi drikker kaffe/te og hygger os.  

Pris: 75 kr.  

Tilmeldingsfrist: fredag den 9. december.
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Kalender 

    September     Oktober 

T  1  L    1 Ordrupgård museum 

F  2 Litteraturcafé: Dy Plambeck S    2 Koncert Enghave Barok  

L  3 
Debatforedrag om Margrete 

l og Margrethe ll M    3  

S  4  T    4  

M  5 Videoklub: Vildmænd  O    5  

T    6  T    6  

O    7  F    7  

T    8  L   8 
Debatforedrag om 

Rusland/Ukraine  

F    9  S   9  

L 10  M 10 Videoklub: Klienten 

S 11  T 11  

M 12 Videoklub:Marathonmanden O 12  

T 13  T 13  

O 14 Bingo og sandwich  F 14  

T 15  L 15  

F 16  S 16  

L 17  M 17 Efterårsferie hele uge 42 

S 18  T 18 Glyptoteket  

M 19  O 19  

T 20  T 20 Hong Cheng  

O 21  F 21  

T 22  L 22  

F 23 Åbent hus Grafik S 23  

L 24 Debatforedrag om IT farer  M 24 Videoklub: Drømmemanden 

S 25  T 25  

M 26 Videoklub: Miss Viborg O 26  

T 27  T 27  

O 28 Riz Raz  F 28 Litteraturcafe: J. D. Salinger 

T 29  L 29 Statens museum for kunst  

F    30 
Litteraturcafé: August 

Strindberg  S 30  

   M 31  
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    November     December 

T 1  T 1  

O 2  F 2 Litteraturcafe:Morten Saebroe 

T 3  L 3  

F 4   S 4  

L 5 Film: Undskyld vi flygter  M 5 
Videoklub: Operation      

Mincemeat 

S 6  T   6  

M 7 Videoklub: Delicieux O   7  

T   8  T   8  

O   9  F   9  

T 10 
 Fællesspisning Mortens 

aften L 10  

F 11   S 11  

L 12  M 12  

S 13  T 13 Julefest juleafslutning 

M 14  O 14  

T 15  T 15  

O 16  F 16   

T 17  L 17  

F 18  S 18  

L 19 
Statens Naturhistorisk 

Museem M 19  

S 20  T 20  

M 21 Videoklub: The Northman O 21  

T 22                                             T 22  

O 23   F 23  

T 24   L 24  

F 25   S 25  

L 26 
Filmeftermiddag: Festlige 

ferie dage  M 26 
2. Juledag sammenkomst film: 

Min onkel  

S 27  T 27  

M 28  O 28  

T 29   T 29  

O 30  F 30  

    L  31  



 

 

 

Venne- og Støtteforeningen for Netværket ved Søerne 
         

Foreningens formål: 

At yde støtte og bistand til Netværket, med respekt for Netværkets arbejde med at skabe rammer, der styrker 

deltagernes selvværd, ansvarlighed og fællesskab, for at deltagerne derigennem kan danne egne netværk. 

At være med til at sikre grundlaget, for fortsættelse og drift af Netværkets aktiviteter inden for undervisning, 

kunst og kultur, naturoplevelser, idræt m.m. med henblik på at skabe en struktureret og sammenhængende 

tilværelse for mennesker med psykiske lidelser. 

Medlemskabet giver naturligvis mulighed for indflydelse i foreningens arbejde, og alle medlemmer vil modtage 

bladet NETOP. Alle medlemmer vil modtage indkaldelse til generalforsamlingen, der finder sted hvert år i maj 

måned. Mødereferater foreligger til gennemsyn på kontoret. Ønskes yderligere oplysninger ud over dette, er vi til 

disposition. Det er vores håb, at vores deltagere samt alle med interesse for stedet vil melde sig ind. Bestyrelsen 

er sammensat af folk udefra såvel som fra Netværket. 

 

JO FLERE MEDLEMMER, JO STÆRKERE STÅR VI 

  

 

 Med venlig hilsen  

 

Lars Bo Larsen – Formand 

Lis Lund Pedersen - Næstformand 

 

 

Årets kontingent: 300 kr. 

Ved kontooverførsel: 

Reg.nr. 9570 - Kontonr. 16449555

 


