
 
Torsdag, den 14. maj Silkeborgsøerne 
Udflugt til Silkeborgsøerne. Vi sejler til 
Himmelbjerget gennem Remstrup å og videre 
til Brassø og Julsø samt flere andre øer. 
Fra Himmelbjerget sejler vi retur til Silkeborg, 
undervejs indtager vi den af bestyrelsen 
medbragte mad og drikkevarer. Fra Silkeborg 
kører vi en smuk tur til Himmelbjerget. På et 
tidspunkt finder vi et sted, hvor vi indtager 
kaffe og kage fra bussen.  
Afgang fra busholdepladsen ved banegården  
kl. 9.30 - hjemkomst omkring kl. 17.30. 
Pris kr. 200,00 for medlemmer og kr. 450,00 
for ægtefælle/samlever. 
Max. 52 personer. 
Tilmelding fra 16. april til 1. maj. 
 

---ooo--- 
 

Torsdag, den 11. juni kl. 13.00 
Vi kører fra Horsens til Vejle, hvor vi ser den 
nye bygning Fjordenhus. Efter ½ time kører vi 
til Hopballe Mølle hvor vi får kaffe og et dejligt 
kagebord. 
Der er en butik ved Hopballe Mølle, hvor der 
kan købes flere ting. 
Afgang fra busholdepladsen 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 14. maj til 28. 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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mailto:emvr2219@gmail.com


 
Julen 2019 

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 
2019 - på gensyn i 2020. 
 

---ooo---  

Mandag, den 13. januar kl. 14.00  
Bemærk mandag  
Rasmus Mannerup Jørgensen fortæller om 
sine oplevelser med Sirius patruljen. 
Han har været 2 år i patruljen og fortæller om 
optagelsesforløbet og hvad der kræves samt 
om patruljens oprindelse og historie, samt 
oplevelser med en slædepatrulje og ophold i 
Nordøstgrønland. 
I pausen serveres kaffe og fastelavnsbolle. 
Pris: kr. 50,00 for medlemmer og 
kr. 75,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 5. december til 6. januar. 
 

 
 

Torsdag, den 13. februar kl. 14.00 
GENERALFORSAMLING 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning 2019 
4. Regnskab 2019 
5. Indkomne forslag (skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg: 
     a. Formand:  
         Else Rasmussen -- modtager genvalg 
     b. 2 bestyrelsesmedlemmer: 
          Joan Briesemeister – modtager genvalg 
          Karen Nørgaard -- modtager genvalg 
     c. 2 suppleanter: 
         Dorthe Ilve – modtager genvalg 
         Bente Valbjørn – modtager genvalg 
     d. Bilagskontrollant: 
          Jonna Hansen – modtager genvalg 
     e. 2 Bilagskontrollantsuppleanter: 
            Bente Kolling – modtager genvalg 
            Ny 2. suppleant  
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 13. januar til 6. februar. 
- 

--ooo-- 

Mandag, den 9. marts kl. 14.00 
Bemærk mandag 
Gudmund Rask præst ved Vær kirke vil komme 
og underholde os med et af sine foredrag. 
Vi har valgt foredraget ”Oplivning”, der er et 
muntert – seriøst causeri om at komme op i 
alderen med livsmodet i behold. 
I pausen serveres kaffe og franskbrød med 
rullepølse. 
Pris: kr. 30,00 for medlemmer og  
Kr. 50,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 13. februar til 2. marts. 
 

---000--- 

 
 
 

Torsdag, den 16. april kl. 14.00 
Bemærk CERES CENTRET 
Vi får besøg af Nørrevangs Mandskor der vil 
underholde os med sang, der vil også være 
sange vi alle kan synge med på. 
I pausen serveres kaffe og kage. 
Pris: kr. 30,00 for medlemmer og  
kr. 50,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 9. marts til 6. april. 

---ooo--- 


