
Program efterår 2021  

Vi har haft et frygteligt forår med 

aflysninger på grund af corona. 

Det ser ud til at vi kan åbne igen den 18 

august med turen til Gråsten slot, så i kan nu 

tilmelde jer denne tur. Vi vil komme med en ny 

opdatering vedrørende ny dato for 

generalforsamling og nogle extra 

arrangementer i efteråret. 

Rigtig god sommer. 

 

Tilmelding til arrangementerne skal ske til 

henny.gabriel@hotmail.com eller på sms til 

40164959. Til busturene vil i ved tilmeldingen 

få et bookingnummer som på føres ved 

indbetalingen til bank konto 5346 0241452.  

Alle vor arrangementer afholdes i 

Parkhallen Fynsvej 49 Kolding. 

 

 

 

18 august tur til Gråsten Slot 

Kl. 8:45 afgang fra Godset og jupitervej kl. 9:00. 

Vi køre direkte til Gråsten Slot. Vi skal en tur i 

slotskirken. hvor vi får en guidet rundvisning 



Herefter tager vi til den gamle kro som venter os med 

en 2-retters middag. Efter middagen tager vi til den 

kongelige køkkenhave som åbnede i 2020. Vi få et par 

guider med på rundturen.  

Medlemmer 350,- kr. ledsager 450,- kr. 

Tilmelding senest den 2 august på 

henny.gabriel@hotmail.com eller sms 40164959 

Ved tilmelding får i et booking nummer som skal 

påføres indbetalingen til konto 5346  0241452 

 

 

1 september ”Godag det er færdselspolitiet” 

Parkhallen kl. 14:00 til kl. 16:00 

Vi får besøg af Vlado Lentz som har kørt på de 

Danske veje i sin patruljevogn eller på motorcykel 

over 30 år og er kendt for sin medvirken i tv 

programmet politijagt. Et underholdende og 

tankevækkende foredrag om vores opførelse i 

trafikken og et ærligt indblik i livet som politibetjent. 

Pris inklusiv kaffe med brød kr. 100,- ledsager er 

velkommen. 

Tilmelding senest den 18 august til 

henny.gabriel@hotmail.com eller sms på 40164959 
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Onsdag den 15 september foredrag 

Parkhallen kl. 14:00 til 16:00 

Med Carsten Elert som har været konsulent hos  

Faglig Senior. Carsten vil informere om hvordan du 

 med sikkerhed bliver 100 år. Gode råd og staldtips til 

at få et godt liv som senior. 

Skulle det ikke lykkes at blive 100 år, tager han imod 

din klage. Kaffe med brød 30.- kr. 

Tilmelding til henny.gabriel@hotmail.com eller sms  

på 40164959 senest den 8 september.  

 

 

Onsdag den 6 oktober Generalforsamling. 

Parkhallen kl. 13:30 til 16:00 

 Efter generalforsamlingen vil Carla   Osborg fortælle 

om 9 måneder som vagabond. Carla vil fortælle om sin 

tid på de danske landeveje, for at kunne skrive en 

autentisk afhandling om vagabondernes liv. 

 Kaffe med brød 30.- kr. 

Tilmelding til henny.gabriel@hotmail.com eller sms  

 på 40164959 senest den 29 septem 

 

 

20 oktober Det syngende postbud 

 Onsdag den 20 oktober kl. 14:00 til 16:00 
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Det syngende postbud Henning Vad underholder med 

kendte dansktop toner som himmelhunden, jeg er 

Zigøner, Skagens solnedgang og Blue Hawaii 

Tilmelding senest den 13 oktober til  

Pris medlemmer kr. 75,- ledsager kr. 100,- 

Inkl. Kaffe og boller med pålæg. 

henny.gabriel@hotmail.com eller sms 40164959 

Ved tilmelding får i et booking nummer som skal 

påføres ved indbetaling på konto 5346 0241452 

 

 

3 november foredrag med Lief Fabricius 

Med titlen En sund sjæl i et sølle skrog. 

Vi kender alle ordene om den sunde sjæl i det sunde 

legeme, men vi kommer ikke uden om at kroppen med 

alderen pålægger os visse begrænsninger og hvad gør 

man så. Det behøver ikke at være kedeligt at blive 

ældre. Et positivt livssyn og humoristisk sans er en 

rigtig god modgift, og det er den modgift Fabricius 

forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere. 

Tilmelding senest den 27 oktober på 

hrnny.gabriel@hotmail.com eller sms på 40164959. 

kaffe med brød kr.40,- 
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24 november julefrokost Parkhallen 

   Syngepigen fra Rødby vil underholder 

   med bakke sange og hun har selskab af  

   sin pianist. Julefrokosten starter kl. 13:00til 

ca.16:00. 

    Vi ses til en festlig afslutning på vores 

arrangementer i 2021 vi glæder os til at jule hygge 

med jer. 

   Medlemmer 150,- kr. ledsager 200,- kr. 

   Tilmelding til henny.gabriel@hotmail.com  

    eller på sms 40164959 senest den 8 november 
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