
 
 

 
Torsdag den 10. december kl. 12.00 

 
Som sædvanlig slutter vi året af med 

Julefrokost på Oasen           
 

Der er som sædvanlig 
lodtrækning om gavekort,  

amerikansk lotteri og 
 almindelig julehygge. 

 
Pris: Ikke fastlagt 

 
Tilmelding: 

fra 12. november til 3. december. 
 

 

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 

 

 

 

Program for 

 

AUG., SEP., OKT., 
NOV. og DEC. 

2020 
  

 

                  

HORSENS 

SENIORER 
 
  

 
 

mailto:emvr2219@gmail.com


Torsdag den 13. august 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 1. juli til 20. juli. 

---ooo---  

Torsdag den 10. september kl. 14.00 
Svalbard 
Her vil Ingvard Nørgaard fortælle om et besøg 
på Svalbard – Isbjørnenes land. 
Svalbard ligger 2500 km i retning mod 
Nordpolen og er nok ikke det mest oplagte 
feriemål, indtil man har prøvet det. Der 
fortælles om spændende oplevelser i 
ødemarken med hundeslædekørsel, 
snescootersafari og meget andet. 
Der serveres kaffe. 
Pris: kr. 30,00 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 13. august til 3. september. 

 
 
 

 
---ooo--- 

 
Torsdag den 17. september 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 13. august til 3. september. 

---ooo--- 

Torsdag den 8. oktober kl. 12.00 
Frokostmøde  
Der serveres 2 håndmadder og 1 ostemad, 
dertil 1 øl eller vand. 
Herefter kommer Christian Medom, pensioneret 
kriminalassistent, der har forrettet 40 års 

tjeneste i Dansk Politi. Foredraget indeholder 
livet i efterretningstjenesten der var præget af 
den kolde krig indtil den internationale 
terrorisme med konstante trusler blev en del af 
hverdagen. Den menige ansatte, der blev central 
efterforsker i Blekingegadesagen med 
omstændigheder, der medførte et besøg i Det 
Hvide Hus i Washington. 
I pausen serveres kaffe. 
Pris: kr. 75 for medlemmer og 
kr. 175 for ægtefælle/samlever. 
Tilmelding fra 17. september til 1. oktober. 

---ooo--- 
 

Torsdag den 12. november kl. 12.00 
 

 
 
 
Vi fejrer vores 40 års jubilæum med et 
arrangement på Oasen. 
Der vil blive fremsendt speciel invitation med 
pris for arrangementet, men vi lover mad, 
drikkevarer og kaffe samt musik. 
Tilmelding fra 8. oktober til 5. november. 

--ooo-- 


