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Brobæksgade 4,
3550 Slangerup,
Telefon 47 33 54 04
LØRDAG LUKKET
www.slangerupbio.dk

• Dolby digital stereo   
• Teleslynge • Gratis kaffe

 
  Tirsdag   11/12- 

søndag   16/12 19.30
T.o. 15 år

Mandag   17/12–
fredag      21/12 19.30

SENIOR BIO 
Fredag  21/12 13.30

T.o.15 år.

Søndag 16/12 14.00
Fr.u. 7 år. 

LUKKET
Søndag     23/12–
onsdag     26/12

Hjertelig tak 
til alle, der gjorde min dag 

helt uforglemmelig.
Tak for hver en blomst, 

gave og hilsner 
Dorit Henriksen

UGENS VINDERUGENS VINDER

Lokalavisen Frederikssund ønsker tillykke

med en fl ot kagemand.

 Kontakt Centerbageren 
 i Sillebroen
 og bestil kagemanden.

Medbring annoncen eller legitimation.

®

Kære Adam
Tillykke med de 16 år på fars fødselsdag

søndag d. 16. december 2012
Knus fra Far

Jeg bliver 60 år 
og det fejres med åbent hus 
i café Kignæs d.21/12 2012 
fra kl.16.00 ses i cafeen 

Flotte friske Frederik 
fylder femten et stort tillykke
med fødselsdagen ønskes 
du af mormor og morfar 

Kære mor/mormor/Anni. 
Hjertelig tillykke med de 70 
år d. 16.12.12. Knus dine 3 
tøser med familier. 

PARK BIO
Jernbanegade, Frederikssund

Billet bestilling:
www.3600parkbio.dk

Tlf. 47 31 00 58

DANMARKSPREMIERE
Tors 20/12 kl. 17.30

HYPNOTISØREN
Med i Biograf Klub Danmark 

Tirs 11/12 kl. 20.15
Tirs 18/12 og ons kl. 17.00

Ons 19/12 sidste dag

DANMARKSPREMIERE
i 3D (med briller)

Ons 12/12 
kl. 16.50 og 20.15

Tors 13/12 og fre kl. 20.15
Lør 15/12 og søn 
kl. 16.50 og 20.15

Man 17/12 kl. 20.00
Tirs 18/12 og ons kl. 19.30

i 2D (uden briller)
Tors 13/12 og fre kl. 16.50
Lør 15/12 og søn kl. 13.40

Man 17/12 kl. 16.30

45KULTURLokal avisen 11. december 2012

FREDERIKSSUND  Tove Nielsen 
holder separat udstilling i Sog-
nehuset Oppe Sundby kirke på 
Roskildevej i Frederikssund fra 
16. december til 16. februar i 
det nye år. Udstillingen i Sog-
negården har  temaet “farven 
blå”. Her indgår naturen som 
den største inspirationskilde, 
eksempelvis en sommerdag 
ved Roskilde Fjord, naturens 
rasen ved Vesterhavet. 

Tove Nielsen har ofte rejst 
i Frankrig, hvilket har hende 
givet en anden måde at arbej-
de med lys og farve. Hun arbej-
der i store og små formater 
med håndgjort papir, oliepa-
stel, akryl og akvarel, hvilket 
har givet  nye udtryksmåder, 
både naturalistisk og abstrakt 
form..

Fernisering er den 16. 
december kl 11.30. Udstil-
lingen er åben i Sognehuset 
åbningstid.

Blå udstilling af Tove Nielsen

’Sjælekraft’ er den tredje bog af forfatteren og digteren Michael von Bülow fra Frederikssund.

FREDERIKSSUND  ”Kærlighe-
dens poesi forkyndt med sjæ-
lens visdom og styrke.” Det er 
kort fortalt indholdet af en ny 
bog med titlen ’Sjælekraft’, der 
netop er udkommet.

Bogen er skrevet og udgi-
vet på forlaget Vergil af 
Michael von Bülow, der i for-
året debuterede som forfatter 
med bogen ’Sjælefrø’. Som tit-
len antyder, er ’Sjælekraft’ en 
opfølgning til ’Sjælefrø’, der 
handlede om hjertets og sjæ-
lens forvandling. 

’Sjælekraft’ handler om det, 
der får forvandlingen til at ske. 
Og her er bogens hovedtese, 
at den forvandlende kraft er 
kærlighed,” siger Michael von 
Bülow.

’Sjælekraft’ har samme 
format, udseende og sidetal 
som forgængeren, og ind-
holdsmæssigt er den byg-
get op over samme skabe-
lon. Også denne gang er der 
således tale om 150 små tan-
kefrø eller sjælsbudskaber til 
inspiration, refl eksion eller 
meditation. Hvert af de korte 
udsagn er ledsaget af et syv-
linjers digt, der tjener som 

illustration.
”Hvis man læser bogen ’på 

langs’, vil man opleve en frem-
adskridende udvikling gen-
nem hvert af de tre hovedaf-
snit. Men man kan også vælge 
at slå op et tilfældigt sted og 
se, hvilke ord sjælen har til én 
den pågældende dag – lidt på 

samme måde, som når man for 
eksempel trækker englekort,” 
fortæller forfatteren.

Bogen præsenteres ved et 
lille arrangement i Hjerte-
huset, Jernbanegade 15, 1., 
fredag den 14. december kl. 
16-17.30. Her vil et begræn-
set antal eksemplarer kunne 

erhverves til julepris, eventu-
elt med forfatterens signatur, 
ligesom der vil være lidt til 
ganen. Der er gratis adgang til 
arrangementet.

Kærlighed en kraft fra sjælen
Ny bog af den lokale 
forfatter Michael von 
Bülow 

Tjek DET SKER på 
lokalavisen.dk/

frederikssund

Klassisk eller 
rytmisk?


