De Grå Eminencer

- En herreklub for enlige
mænd i alderen 60+

Sognehuset, Kirke Allé 3, Gevninge
l hyggeligt samvær med en kop ka e og en ostemad.
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Sognepræst Henrie e B W Andersen er ini a vtageren bag
herreklubben ”De grå eminencer” i Herslev-GevningeKornerup kirker. Tanken bag er at skabe et fællesskab for
mænd, som mangler ligesindede at mødes og hygge sig
sammen med, når man pludselig sidder alene lbage e er
sin ægtefælles bortgang. Ikke alle har sin familie eller
venner tæt på, andre sidder måske lbage og føler, det er
svært at være alene, andre ønsker måske at skabe nye
rela oner. Bevæggrunden for at være med i ”De Grå
Eminencer” kan være mange.
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Den første rsdag i e eråret mødes ”De Grå Eminencer” i:

Klubben ledes af Henning Maigaard, dligere
menighedsrådsformand i Herslev kirke samt pensioneret
poli betjent med årelang erfaring indenfor sit fag.
Henning vil også være den prak ske grå eminence l
møderne.
Møderne kan udvikles l fx fællesture eller lign., alt e er
hvad ”De grå eminencer” nu har lyst l at sæ e i værk.
”De grå eminencer” mødes følgende datoer i e eråret
2022:
Tirsdag 6. september kl. 11.00-13.00
Tirsdag 4. oktober kl. 11.00-13.00
Tirsdag 1. november kl. 11.00-13.00
Tirsdag 6. december kl. 11.00-13.00
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Ved det første møde dukker Sognepræsten gerne op og er
for en kort stund med l mødet for at hilse på deltagerne.

”De grå eminencer” stø es økonomisk af
menighedsrådene ved Herslev-Gevninge-Kornerup kirker
og deltagelse i herreklubbens møder er gra s.
Evt. fælles ture mv. sker dog med en mindre symbolsk
deltagerbetaling.
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Vig gst af alt: En god samtale starter gerne over en kop
ka e og en ostemad.

