
Kom og vær med, når Københavns Kommune og Røde Kors Hovedstaden inviterer til
inspirationsmesse!

En lang række organisationer, foreninger og aktiviteter står klar med spændende tilbud,
som helt sikkert vil kunne inspirere dig til at gå i gang med noget nyt, melde dig som
frivillig eller finde nye fællesskaber. 

Messen byder også på foredrag samt et sprængfyldt aktivitetsprogram, hvor udstillerne
giver smagsprøver på alt fra krolf, fægtning, livreddende førstehjælp, pop-up
genbrugsbutikker og meget mere. 

PROGRAM

Officiel åbning 
ved Kirsten Nissen formand for Københavns Ældreråd og Pernille
Scheel sekretariatsleder for Røde Kors Hovedstaden  

Fælles morgensang 

Foredrag med Svend Brinkmann: HVAD ER LYKKEN? 
Svend Brinkmann, professor i psykologi, undersøger med
udgangspunkt i sin bog "Vi er det, liv vi lever" (2021) blandt andet
om skæbnen stadig spiller en rolle i menneskers liv. 

Inspirationsforedrag
Folkeuniversitetet i København præsenterer professor i astronomi
og astrofysik Anja C. Andersen, som på levende vis fortæller om
vores forunderlige univers. 

Mød også cand.mag. i filosofi og kunsthistorie Frederik Lindskov
med hans populære FOF-foredrag "København med Vokseværk".

Og Lars Nielsen fra AOF, der med udgangspunkt i FNs
Verdensmål nr. 7 - Bæredygtig Energi – vil belyse udfordringer og
nye teknologiske løsninger inden for bæredygtig energi og grøn
omstilling.

Fælles kaffe og kagebord 
Vi byder på kaffe og kage til alle gæster på messen.

MERE FRI TID - FLERE MULIGHEDER
MESSE FOR NYE OG KOMMENDE PENSIONISTER

LØRDAG DEN 19. MARTS 2022 - KLOKKEN 10-16 
ØKSENHALLEN, HALMTORVET 11, 1700 KØBENHAVN V

10:30 - 10:50

11:00  - 12:45

13:30 - 15:30

Fra klokken 14

Det er gratis at deltage i messen, og du er velkommen til at tage en gæst med, men af
hensyn til eventuelle nye Covid-19 krav, bemanding og forplejning vil vi gerne bede om
din tilmelding på forhånd. 

Tilmeld dig her: hovedstaden.drk.dk/merefritid. På siden kan du også finde det
opdaterede program.

Vi overholder naturligvis alle gældende retningslinjer i relation til Covid-19. 
Derfor kan du forvente at skulle fremvise et gyldigt coronapas 
ved indgangen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 

http://hovedstaden.drk.dk/merefritid

