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Farver, tekstil,
krop og rum på
Gl. Holtegaard

På lørdag er der haveloppemarked i Den Gamle Præstegårdshave. Pressefoto

Igen tid til populært
haveloppemarked
LOPPER: Kom og find redskaber og planter, du savner, eller
sælg dit eget overskud...
Sådan lyder opfordringen
fra Haveselskabets Rudersdal Afdeling, der lørdag 7.
maj holder det traditionelle
haveloppemarked fra klokken
10.00-14.00 i Den gamle Præstegårdshave, Stationsvej 32 i
Birkerød.
”Hvis du savner ting til forårets haveaktiviteter eller har
haveting, du kan undvære, er
der her mulighed for at gøre
en handel. Man kan købe og
sælge havemøbler, havered-

skaber, krukker med mere.
Desuden er der køb og salg
af stiklinger og frøformerede
planter af egen avl,” fortæller
Else Marie Rasmussen fra den
lokale afdeling af Haveselskabet.
Stadepladser anvises fra
klokken 08.30. De er gratis, og
der er ingen tilmelding. Interesserede skal selv medbringe
det fornødne udstyr til en bod.
Yderligere information kan
fås hos Irene Hein på telefon
21 97 17 11 eller på e-mail:
irenehein@hotmail.com
ram

ARRANGEMENT Torsdag 12.
maj kan publikum møde den
danske billedkunstner Malene
Landgreen, modedesigner Bettina Bakdal og opleve en performance af den fransk-danske kunstner Al Masson til en
aften om farver, tekstil, krop
og rum på kunsthallen Gl. Holtegaard.
“Give and take – om farver, tekstil, krop og rum“ er
overskriften på den spændende live-aften torsdag 12. maj
klokken 17-19:30, hvor man
altså kan møde billedkunstner
Malene Landgreen, der fortæller om sin aktuelle udstilling
Goodness Gracious! i samtale med kunsthallens direktør,
Maria Gadegaard.
Man kan også møde modedesigner Bettina Bakdal, der
interviewes af Maja Gro Gundersen, Gl. Holtegaards formidlingsansvarlige. Bakdal
arbejder udelukkende med
udgangspunkt i kunst, når
hun producerer sine farverige kreationer. Hun er blandt
andet inspireret af Landgreens værker i sit arbejde. Centralt for både Landgreen og
Bakdal er deres nøje fokus på
farver og materiale samt et
konkret-abstrakt formsprog.
Aftenen byder desuden på
en poetisk performance af
den fransk-danske kunstner Al
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Masson. Massons kunstpraksis
kredser blandt andet ofte om
tekstil, farver og krop. Masson
har en fortid i dans og teater,
og hans performance inddrager tekstiler fra Landgreens
udstillingsproduktion op mod
Goodness Gracious!.
Aftenen slutter med folkekøkken, et glas vin og hyggelig snak.
Billetter koster 210 kroner
for voksne og 180 kroner for
seniorer & studerende. Mad
og drikke er inkluderet i billetprisen. Billetterne købes på
www.glholtegaard.dk eller på
dagen på Gl. Holtegaard, hvis
der ikke er udsolgt online.
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Birkerødborger Mads Christoffersen fortæller i et foredrag 11. maj om, hvordan
kirkelivet i Sydafrika inspirerede ham til at blive præst. Pressefoto

Sydafrika inspirerede
Mads til at blive præst
FOREDRAG Cafe Kirkevej i Birkerød Sognegård danner onsdag 11. maj klokken 10.30-12
rammen om et besøg af Mads
Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd - Danmarks Nationale Kirkeråd.
Mads Christoffersen, der er
indfødt Birkerød-borger som
femte generation i huset på
Søvej, fortæller om, hvordan
kirkelivet i Sydafrika inspirerede ham til at blive præst.
Han fortæller også hvordan
det har præget hans engagement for at få kirker til at samarbejde i Danmark og ude i
verden - både om teologiske
spørgsmål og i arbejdet for

social retfærdighed.
Det såkaldte økumeniske
arbejde involverer alle kirkeretninger og kirkelige organisationer, både når det gælder kirkernes klimaarbejde
Grøn Kirke, teologiske samtaler, religionsdialog og kirkernes sociale arbejde - og store
kirkelige festivaler som ’Himmelske Dage’, hvor flere hundrede aktiviteter fylder Roskilde
i Kristi Himmelfartsdagene 26.
-29. maj.
Mads Christoffersen er teolog og ordineret præst i folkekirken, master i Afrikastudier
og master i konfliktmægling.
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Sønderjysk gourmetophold på Chrisie’s
I Sønderjylland ligger den charmerende
kro Chrisie’s, som er kendt for sit
gourmetkøkken baseret på sønderjyske
tradiioner, naturen og de historiske
rammer. Dete ophold er med etermiddagskaﬀe, 4-reters gourmetmiddag,
vinmenu og morgenmad.
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