
Invitation til et par underholdende timer med flere perspektiver på venner og velgørenhed.

Tirsdag den 3. maj får vi besøg af læge, hjerneforsker og vært på Hjernekassen Peter Lund Madsen og san- 
ger og komponist Lis Sørensen samt direktør for Sankt Lukas Stiftelsen Henrik Nedergård.

  Peter Lund Madsen 

Vil fortælle om ”venner” i alle afskygninger, og om venskabets betydning for 
os, uanset om vi er unge, ældre eller derimellem.

  Henrik Nedergård 
Vil fortælle om, den værdi en donation fra Borgervennen på kr. 300.000 skaber 
for Sankt Lukas Stiftelsen, og hvordan pengene bruges i stiftelsens hospice og 
i Lukas-huset, hvor man blandt andet hjælper kvinder og børn, der har levet 
med vold. 

  Lis Sørensen 
Runder vores aften af med en lille koncert med sange fra sit imponerende bag-
katalog. For de fleste af os har Lis Sørensen været en del af lydkulissen i de se-
neste mange år, og vi vil nok opleve en del flashbacks på denne tirsdag aften.

Hele entréindtægten vil denne aften gå ubeskåret til Borgervennens donationer til velgørende arbejde, til 
gavn for udsatte børn og unge.

Tid & sted:
Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 20 – 22
Sankt Lukas Stiftelsens festsal, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

Entré:
Du kan deltage i dette arrangement for kr. 300. Og har du en ven, der endnu ikke er Borgerven, er du vel-
kommen til at invitere gæster med til denne aften.

Tilmelding:
Vi beder om din tilmelding senest den 20. april 2022

BORGERVENNEN INVITERER TIL ”EN AFTEN MED VENNERNE…”

INVITATION



Du kan tilmelde dig på dette link: https://www.borgervennen.dk/en-aften-med-vennerne/

Eller på mail til 1788@borgervennen.dk

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage besked om, hvordan du kan betale for din/jeres deltagelse.
Du vil også modtage praktisk information om parkering m.m.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer til arrangementet.

Vi vil skabe fællesskab for Borgervenner, hvor vi går hjem, berigede med gode oplevelser og underhold-
ning. Og samtidig har vi givet et bidrag til, at Borgervennen kan give yderligere hjælp til de børn og unge, 
der har brug for lidt mere solskin i hverdagen, og til de ildsjæle, der brænder for at hjælpe dem, der trænger 
mest.

Vi håber, du vil støtte op om dette initiativ.

Hvis du gerne vil støtte, men er forhindret i at deltage, kan du indbetale på konto: 
Reg. nr: 2045 - kontonummer: 0759150635

På forhåbentligt gensyn

Ivar Guldbrandsen
Direktør

Bent Carlsen
Bestyrelsesformand

Venlig hilsen

Spørgsmål og andre henvendelser 
Kontoret er åbent tirsdage kl. 10–13, og vi kan træffes telefonisk tirsdag – torsdag kl. 10–13.

3313 4604

1788@borgervennen.dk

www.borgervennen.dk
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