
Torsdag den 23. maj Hvidsten Kro kl. 9.00 
Vi tager til Hvidsten Kro og Den Italienske Have 
Når vi ankommer til kroen, skal vi høre et 
foredrag om både kroen og Hvidstengruppen, 
der spillede en stor rolle under 2. verdenskrig. 
Siden 1884 er den ejet af samme familie og i 
dag er det 4. generation, der driver den. 
Klokken 12 får vi en sildemad og den berømte 
æggekage. 
Kl. 14 ankommer vi til Den Italienske Have, 
med rundvisning i stuehuset. Derefter får vi 
den medbragte kaffe og kage. 
Vi får kaffe og rundstykke i bussen. 
Kun drikkevarer til maden er for egen regning. 
Afgang fra turistholdepladsen ved banegården  
kl. 9.00 - hjemkomst omkring kl. 17.00. 
Pris kr. 200,00 for medlemmer og kr. 450,00 
for ægtefælle/samlever. 
Max. 52 personer. 
Tilmelding fra 2. april til 9. maj. 
 

---ooo--- 
 

Torsdag den 13. juni kl. 13.00 
Vi kører en tur ud i det blå, det er kun 
Henning der ved, hvor vi kører hen. 
På turen gør vi holdt et sted, hvor vi får kaffe 
med 1/1 bolle og lagkage. 
Afgang fra turistholdepladsen ved banegården 
kl. 13.00 – hjemkomst omkring kl. 17.30. 
Pris kr. 100,00 for medlemmer og kr. 200,00 
for ægtefælle/samlever. 
Max. 52 personer. 
Tilmelding fra 23. maj til 30. maj. 

     
Når andet ikke er nævnt afholdes 

arrangementerne hos 3F 
Robert Holms Vej 1 

---ooo--- 
Tilmelding til arrangementerne 
Else Rasmussen tlf. 23 61 53 39 

Mail: emvr2219@gmail.com 

 

---ooo--- 
Tilmelding efter først til mølle princippet. 

Husk afbud, hvis du er forhindret. 
 

---ooo--- 
 

Ret til ændring forbeholdes. 
  

Bestyrelsen: 
Else Rasmussen/ formand 

tlf. 23 61 53 39 
Joan Briesemeister/ næstformand 

tlf. 40 32 53 43 
Per Falberg/ kasserer 

tlf. 21 65 52 04 
Ove Bøjlesen 

tlf. 20 67 66 16 
Karen Nørgaard 
tlf. 30 22 26 50 

Bestyrelsessuppleanter: 
Dorthe Ilve 

tlf. 27 13 19 50 
Bente Valbjørn 
tlf. 27 28 74 88 
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Julen 2018 

Seniorklubbens bestyrelse og suppleanter 
ønsker hermed klubbens medlemmer 
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Tak for hyggelige timer sammen med jer til 
vores arrangementer. Tak for fint fremmøde i 
2018 - på gensyn i 2019. 
 

---ooo---  

Torsdag, den 10. januar kl. 14.00 
  
Aloe Vera forhandler Lena Hellgren kommer 
og fortæller om Aloe Veraens positive 
indvirkning på kroppen. 
Der vil også være mulighed for at prøve nogle 
af produkterne og også mulighed for at købe 
nogle produkter. 
I pausen serveres kaffe og fastelavnsbolle. 
Pris: kr. 20,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 6. december til 4. januar. 
 
 

 
 
 

 
 
Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 
GENERALFORSAMLING 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning 2018 
4. Regnskab 2018 
5. Indkomne forslag (skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg: 
     a. Kasserer: Per Falberg – modtager genvalg 
     b. 1 bestyrelsesmedlem: 
          Ove Bøjlesen – modtager genvalg 
     c. 2 suppleanter: 
         Dorthe Ilve – modtager genvalg 
         Bente Valbjørn – modtager genvalg 
     d. Bilagskontrollant: 
          Helge Martensen – modtager genvalg 
     e. 2 Bilagskontrollantsuppleanter: 
           Jens Gregers Bech – modtager genvalg 
           Jonna Hansen – modtager genvalg 
7. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen er HK vært med 
smørrebrød, 1 øl eller vand samt kaffe. 
 
Af hensyn til bestilling af smørrebrød er 
tilmelding nødvendig. 
 
Tilmelding fra 10. januar til 7. februar. 

 

---ooo--- 

 
 
Torsdag, den 14. marts kl. 14.00 
Joan Madsen 
Vi får besøg af Joan Madsen, der spiller og 
synger, ligesom der vil være masser af 
mulighed for fællessang. 
I pausen serveres kaffe og franskbrød med 
rullepølse. 
Pris: kr. 30,00 for medlemmer og 
kr. 50,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 14. februar til 7. marts. 
   

---ooo--- 
 

 
 
 
Torsdag, den 2. april kl. 14.00 
BEMÆRK DATO OG STED CERES CENTRET 
Vi får besøg af Kommunernes Landsforenings 
repræsentant i EU, Jens Chr. Gjesing, tidligere 
borgmester i Haderslev. Han holder et meget 
spændende foredrag om EU.  
I pausen serveres kaffe og kage. 
Pris: kr. 30,00 for medlemmer og 
kr. 50,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 14. marts til 26. marts. 

---ooo--- 


