
HK – SENIORER I VEJEN 
Efterår 2021 

 
Der er bindende tilmelding til arrangementerne. Ret til ændringer forbeholdes 

 
Mødetid onsdage kl. 10.00 – hvis ikke andet er nævnt 
Mødested:               Baungårdsvej 2 (Studio 73)  
 
08/09   Så starter vi en ny sæson med mange spændende oplevelser. 
 Vi drikker kaffe/te hjemme. 
 
15/09 Geografisk Have, Kolding:   

Guidet tur i en del af den 14 ha store botaniske have med         
oplevelsespark og med mere end 2000 forskellige træer, buske, 
planter og dyrefold. Husk madpakke.Tilmelding senest 08.09. 
Afgang fra Baungårdsvej kl 10.00.  Pris: 75 kr 
 

22/09 Efterårstur til Esbjerg 
Afgang med bus fra Baungårdsvej kl. 09.00. Rundstykker undervejs. 
Busrundtur på Esbjerg Havn med guide. Medbragt madpakke spises 
ved Kammerslusen, derefter lidt på egen hånd i Ribe hvis tiden 
tillader det. Kaffen nyder vi på ”Hattes Gaard” på Rømø.  
Dagen afsluttes med en 2 retters aftensmad. Hjemkomst ca. kl. 20  

 Tilmelding/betaling senest den 15.09.   Pris 400 kr. 

 
 
29/09.       Hjemmedag  

Vi drikker kaffe/te hjemme  
 
 
06/10  Hjemmedag med foredrag om danskere i Argentina 
                    Primært pga. fattigdom gennemlevede Danmark/Europa en stor                                                          
                    udvandringsbølge i 1850-1930. Ca. 13.000 danskere valgte                              
                    Argentina. 
  Gustav Schmidt Hansen fortæller om et personligt møde med            
                    danske emigranter (efterkommere) i Argentina og deres hårde start  
                    på en ny tilværelse. Efterkommerne holder den dag i dag 
  danskheden i hævd. 
                    Der er ingen tilmelding og foredraget er gratis 
 
13/10 Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme.  
                   Forslag til forårets aktiviteter. 
                    
 
20/10 Efterårsferie 
    

 
 
                                    
 
27/10 Fællesarrangement med andre seniorklubber- LO 

Vi mødes i den gamle Vejenhal kl 13.30. Der er et foredrag om den 
gamle grænse ved Kongeåen. Der serveres kaffe, boller og lagkage. 

 Tilmelding senest den 20.10 
                   Pris: 70 kr som betales i Vejenhallen 
 
03/11 En overraskelse som afholdes i Vejen  
 Nærmere information følger 
 
10/11 Hjemmedag  
                   Vi drikker kaffe/te hjemme 
                  
17/11        Besøg på Askov Højskole. 

Vi starter med kaffe og boller. Derefter viser højskolelærer Ulla 
Henningsen os rundt på skolen og fortæller om højskolens 
spændende historie. Arrangementet slutter kl. 12.  
Tilmelding senest 03.-11. 
Afgang fra Baungårdsvej kl. 10.00.   Pris 50 kr 
 

                    
24/11        Hjemmedag med sang 
 Marie Ulsdal fra Vejen Menighedsråd vil synge og spille sammen med 

os.  
 
  
01/12      Hjemmedag og juleafslutning  
                 Sidste arrangement inden vi holder juleferie. 
                 Vi hygger os med glögg  og æbleskiver. 
                 Tilmelding senest 24/11 
 
 

                                   


