”Europas solidaritet på prøve
- Vær med til at løse problemerne”
Oplysningsforbundene i Slagelse Kommune, SFOF, AOF, FOF, KOK,
Kreativ Fritid og LOF, inviterer DIG til denne dialogaften med beslutningstagere og flygtninge, hvor du har mulighed for at blive klogere og
lade din stemme blive hørt.
Præsident for Røde Kors Hanna Line Jakobsen fortæller om arbejdet ude i brændpunkterne og
hjælper med at give os et indblik i fakta og nogle af de menneskeskæbner, der ligger bag.
EU parlamentariker Margrete Auken (SF) og Folketingsmedlem og EU-ordfører Zenia Stampe
(R) vil møde dig i mindre arbejdsgrupper, hvor du kan høre om og spørge ind til EU´s håndtering
af flygtninge.
Der vil også være lokale syriske flygtninge, som ankom til Slagelse i 2015, der vil fortælle om
deres vej til Danmark og livet i Slagelse Kommune.
Til at binde aftenen sammen og hjælpe os med at holde os på sporet, har vi journalist og komiker Sebastian Dorset.

Torsdag den 22. september kl. 18.30 - 21.00
i Kantsøsalen på Selandia erhvervsrettede uddannelser
Bredahlsgade 1B - 4200 Slagelse
Der er gratis adgang til debatten. Der er mulighed for at købe kaffe/the med småkager, husk kontanter.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Hanne Falkenberg 2017
Onsdag den 05. april 2017 k. 19.00
Pris: kr. 150,00 - KOK byder på kaffe/the og crossaint
Skælskør Bibliotek - Mødesal
Det er meget mere end garn og pinde ...
Siden 1948, hvor jeg som 5-årig stolt fremviste mit første hjemmestrik - et par sokker til min far - har jeg altid beskæftiget mig med
strik og garner.
Kvaliteten i design og udførelse af håndstrik har jeg efter mange års
erfaring sikkert i hånden - og alle modeller i serien MY COLLECTION er minutiøst gennemarbejdet og intet er overladt til tilfældighederne. Jeg følger fremstillingen og indfarvningen af mine garner på
tæt hold, hvilket betyder, at jeg altid kan stå inde for kvaliteten af de
specielle uldgarner, der bliver produceret i Skotland og nu også et
helt unik sommergarn fra Italien.
Jeg ønsker dig god fornøjelse med håndarbejdet - og med at tage dit
nye strik i brug de næste mange år. Uldhytten vil efter foredraget sælge Strikke Kits.
Tilmelding til foredraget Skolelder Tine Sass,mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk - Max 60 deltagere.

