
På baggrund af den meget positive feedback vi modtog fra dem, der deltog i vores arrangement i maj 2022, 
vil vi gerne invitere til en ny aften med vennerne.

Mandag den 21. november 2022 kl. 20.00.

Det er igen lykkedes os at finde Borgervenner, der vil berige os med interessante foredrag og en spæn-
dende intimkoncert med musik, som mange kan nikke genkendende til.

  Kasper Winding 
Kasper bor til daglig i Paris og kommer hjem for at hjælpe Borgervennen. Han blev tidligt stemplet som et 
musikalsk vidunderbarn og har lavet musik og spillet trommer i 50 år. Med en stor spændvidde fra Rolling 
Stones, Bob Dylan, Mig og Charlie, Shu-Bi-Dua til masser af soloplader. Vi vil dels blive musikalsk beriget 
med en intimkoncert og samtidig underholdt med et causeri om hans liv og karriere – blandt andet om et 
aktuelt projekt, hvor Kasper står i spidsen for et projekt om at bygge et fredshus i København

  Lennart Lajboschitz  
Lennart har skabt butikskæden TIGER, som han i 2021 delvist solgte. Overskuddet har han siden anvendt til 
at skabe fællesskaber. Han har blandt andet købt en kirke, et hotel og et gammelt sygehus, hvor kontakter 
dyrkes, og mennesker bringes sammen, så venskab og fællesskaber opstår. 

  Brandsårsforeningen  
Efter forårets aften med vennerne, donerede Borgervennen kr. 50.000 til Rigshospitalets Brandsårsafdeling 
og Brandsårsforeningen. Vi vil denne aften høre om, hvordan disse midler har hjulpet børn og unge med 
brandsår og om, hvordan fællesskabet har gjort det muligt at komme ud over nogle af de barrierer, der ofte 
er en følgevirkning for dem, der kommer til skade og bliver mærket for livet.

Som en flot gestus optræder alle igen denne gang uden honorar. Derfor går hele entréindtægten ubeskåret 
til Borgervennens donationer til velgørende arbejde til gavn for udsatte børn og unge.

Tid & sted:
Mandag den 21. november 2022 kl. 20-22
Sankt Lukas Stiftelsens festsal, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

BORGERVENNEN INVITERER TIL ”EN AFTEN MED VENNERNE…”

INVITATION



Entré:
Prisen for dette arrangement er kr. 300 pr. person, og har du venner, der endnu ikke er Borgervenner, er 
de også velkomne denne aften.

Tilmelding:
Vi beder om tilmeldinger senest den 22. oktober 2022, og da der kun er 120 pladser, anbefaler vi hurtig 
tilmelding – først til mølle…

Du kan tilmelde dig via 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 offentlig transport, parkering m.m.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer til arrangementet.

Det er vores ambition med disse arrangementer at skabe fællesskab for Borgervenner, hvor vi går hjem 
beriget med gode oplevelser. 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, at du vil støtte op om dette initiativ.

Hvis du gerne vil støtte, men er forhindret i at deltage, kan du indbetale på konto: 
reg.: 2045 konto: 6292559885

På forhåbentlig gensyn den 21. november 2022!

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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