
 Julens og nytårets 

traditioner i globalt 

perspektiv 

Mødestedet i Grøndal Vanløse arrangerer i samarbejde med 

Folkevirke en hyggelig, inspirerende og tankevækkende 

julesammenkomst for hele familien, søndag den 6.december 

2015 kl. 11-16. på Vanløse kulturhuset/ kulturstationen 

Frode Jakobsens Plads 4.1.sal 2720 Vanløse 

Kl.11.00 vil Louiza Korkaz, som er formand for Mødestedet og 

medlem af Lokaludvalget, byde alle velkommen til 

morgenbuffet. Formand for Folkevirke, Annemarie Balle, vil kort 

introducere Folkevirke. 

I løbet af eftermiddagen serveres der bl.a. julespecialiteter. Der 

bliver også tid til selv, at lave lidt julepynt samt synge både 

danske julesange og nytårssange på forskellige sprog. Hele 

eftermiddagen vil en række foreninger fortælle om deres 

aktiviteter og byde på bl.a. smagsprøver. 

Program: 

Kl. 11.00, Louiza Korkaz, som er Mødestedets formand og lokaludvalgs-

medlem, vil byde alle velkommen til buffet med morgenbrød, ost, kaffe 

og te. Der vil desuden blive mulighed for at se nogle af standene. 

Kl. 12.00 Folkevirkes næstformand Jeanne Bau-Madsen fortæller om 

danske juletraditioner og introducerer ”Kulturstafetten” samt fortæller 

og de tilhørende plancher. Der synges en dansk julesang. 

Kl. 13.00 Mød de deltagende foreninger og se på standene. 

Kl. 14.00 Louiza Korkaz fortæller om nytårstraditioner rundt om i verden. 

Der synges en nytårssang på forskellig sprog 

Kl. 15.00 Der serveres æbleskiver og alkoholfri gløgg. Der er mulighed 

for selv at fremstille dansk julepynt og juledekorationer. 

Kl. 15.00 Der serveres alkoholfri julegløgg og æbleskriver. Derefter kan 

man lave sin egen julepynt og juledekoration. Det er fortsat muligt at 

tage en snak med udstillerne  

KL.16.00 Tak for dag.  

Du er velkommen til at sende en tilbage melding fra dagens 

oplevelse 

På korkaz4@hotmail.com. 

  

 
D  

         Glædelig jul og godt nytår 

 

  
   Af hensyn til det praktiske er det 

    nødvendigt med tilmelding. 

Kl.11 står vi klar med morgenbord.  

Hvis du/I har lyst til at være med 

til morgenbuffet vil vi af hensyn til 

indkøb, gerne bede om en 

tilmelding.  

Fra kl.12 og resten af dagen 

er der fri entre. 

Tilmelding til Louiza og Annemarie 

på 

 Tlf., 26 94 52 48 – 51 51 24 20 eller 

e-mail korkaz4@hotmail.com 

annemarieballe@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Projekt er støtter af 

Vanløse 

lokaludvalg

 

& 

Folkevirke 

 

 Adressen er 

Kulturstationen Vanløse / 

kulturhuset 

Frode Jakobsens Plads 4.1.sal 

2720 Vanløse 

 
Mødestedet for 

kvinder 
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