
       Ledøje Smørum Husholdningsforening 
 

  Program for efteråret 2019 
 

onsdag d. 11. September tur ud af huset 
Turen går til Pederstrup  

her får vi en guidet rundvisning på Ballerup Museum. Vi mødes kl. 12.30 ved Smørum Kulturhus, 
her fylder vi bilerne op og kører mod Pederstrup, hvor vi skal være kl. 13.00. 

Efter rundvisningen vil der være kaffe og kage på traktørstedet Konditorgården. 
Tilmelding  senest 23. august til Jytte på netbank reg. 1551 konto 622 6310 

Tilmelding er bindende                                  
                                                                                             Pris kr. 100,- Gæster kr. 125,- 

 
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i Kulturhuset 

"Vi  er Lis & Per" 
Men hvem er Lis og Per egentlig? Hvad gemmer sig bag deres smil og glade fremtræden? 

Det løfter de sløret for i et spændende foredrag . De fortæller på en fængslende og humoristisk 
måde ikke blot om deres allerbedste år med hits og placeringer på Dansktoppen, men også om 

tider, hvor vinden blæste modsat i deres liv, og der måtte knokles hårdt for hver en krone. 
Undervejs underholder de med et par sange. 

I pausen vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød. 
 Tilmelding senest d. 30. september hos: Grethe Kaczmarek, tlf. 4465 2041 -  

mail: grethekacz@gmail.com eller Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - mail: gs@smoerumnet.dk 
  Tilmelding er bindende                                                            

                                                                                                      Pris kr. 50,- Gæster kr. 80,- 
 

Mandag d. 11. november kl. 19.00 i Kulturhuset 
Hør om kvinderne i det danske kongehus v/forfatter Sebastian Olden-Jørgensen 

Kvinderne i det danske kongehus fra Christian IX's dronning Louise til kronprinsesse Mary. 
Det er ikke for meget at sige, at det danske kongehus succes gennem mange år ikke mindst 

skyldes kvinderne - og alt tyder på, at det vil forsætte, lyder det i oplægget. 
Tilmelding senest d. 4. november hos: Grethe Kaczmarek, tlf. 4465 2041 -  

mail: grethekacz@gmail.com eller Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - mail: gs@smoerumnet.dk 
Tilmelding er bindende 

                                                                                                        Pris kr. 50,- Gæster kr. 80,- 
 

Onsdag d. 4. december kl. 18.30 i Kulturhuset 
Julehygge 

så er vi nået til december hvor vi skal julehygge, med julesange, julegodter, lotteri samt en  
let juleanretning 

Tilmelding senest d. 25. november hos: Grethe Kaczmarek, tlf. 4465 2041 -  
mail: grethekacz@gmail.com eller Grete Sørensen, tlf. 4465 0463 - mail: gs@smoerumnet.dk 

Tilmelding er bindende 
Kun for medlemmer Pris kr. 100,- 

 
Ret til ændring i programmet.  
 
Program for første halvår 2020 vil blive uddelt ved julehyggen, og udsendt til de medlemmer der ikke deltager her. 
Torsdag d. 30. januar. Generalforsamling 
Mandag d. 27. februar:  Anders Munch  med sit Kim Larsen show 
Tirsdag d. 10. marts (under udarbejdelse) 
onsdag d. 22. april (under udarbejdelse) 
 
Se også foreningens hjemmeside: www. lhs-smoerum.dk      
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