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FORÅR 2023 

På Aktivitetscenter Munkesøen 

Esbern Snaresvej 55 

4400 Kalundborg 

Fredag den 6. januar 2023 kl. 12.30 

Silas Holst kommer og fortæller om demens + livet i Vild med dans. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde Silas velkommen og håber, at der kommer rigtig 

mange til dette arrangement. 

Fredag den 3. februar 2023 kl. 12.30 

Journalist Kurt Leth kommer og holder et spændende foredrag om ”krøllede typer, 

originaler, personligheder, fantaster og skæbner”. 

Kurt er kendt fra fjernsynet, hvor han har lavet flere TV-udsendelser gennem årene. 

Han er nok mest kendt som ”Kurt kom forbi” eller ”Kaffe med Kurt”. 
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Fredag den 3. marts 2023 kl. 12.30  

Vig og Venner kommer og underholder os. 

Sangskriver og historiefortæller Holger Vig har i mange år spillet rundt om på de danske 

scener, både solo og i diverse orkestre. Nu har han samlet en trio, der spiller klassiske danske 

evergrens. 

De fleste sange er kendte, og vi må meget gerne synge med. Det hele bindes sammen af sjove, 

finurlige og vedkommende fortællinger, leveret med et glimt i øjet. Man ved aldrig helt, hvad 

der sker undervejs – for Vig og Venner er øjeblikket det vigtigste.

Fredag den 14. april 2023 kl. 12.30 

Generalforsamling 

Efter generalforsamlingen er klubben vært med en middag. Indkaldelse og 

tilmelding følger senere. 

Onsdag den 17. maj 2023 kl. ? 

I 2023 går vores tur til Birkegårdens Haver, hvor medejer Merry Sørensen holder et 

foredrag om haverne for os. Vi spiser så en middag, inden vi går en tur i den smukke 

have. 

Inden vi tager hjem, er der kaffe med kage. 

Reservér allerede dagen nu. Program og tilmelding fremsendes senere. 
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Bestyrelsen 2022 til 2023:  
 
Formand Britta Schou 
Jernbanegade 14 
4400 Kalundborg 
Tlf. 29920269 
Mail: britta_Schou@hotmail.com 
 
Næstformand Susanne Johansen 
Granlyvænget 12 
4400 Kalundborg 
Tlf. 50410474 
Mail: granlyjohansen@gmail.com 
 
Kasserer Susanne Falster 
Kordilgade 53, 2. th. 
4400 Kalundborg 
Tlf. 30265248 
Mail: s.falster@gmail.com 
 

Sekretær Anne Hacke 

Margrethevej 1 
4400 Kalundborg 
Tlf. 21274389 
Mail: a.hacke@paradis.dk 
 
Suppleanter: 
Grethe Knudsen 
Munkesøparken 1 A, 102 
4400 Kalundborg 
Tlf. 21224833 
Mail: grethe.grue@live.dk 

Lene Kaas 
Tømmerupvej 41 
4400 Kalundborg 
Tlf. 29214918 
Mail: lenekaas@live.dk 
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