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Onsdag den 15. marts 2023 kl 10 
 

Vi besøger økolariet og får en guidet rundvisning. 
Der fortælles om planerne for kommunens udbygning og trafikforhold. 
Maks 30 personer. Turen kan gentages. 
Tilmelding på mail til tomlund@mail.dk 

 
 

Jørn vil den 19. april kl. 13.00 
 fortælle om hans mange år til søs. 

 
Han gik i skole hver anden dag på Assendrup skole. Flyttede som 10 årig til 

Vorbasse krigshavn 
Han startede som 15 årig på skoleskibene ”Georg Stage” og ”Danmark”. 

 
Sejlede herefter rundt i den store verden, specielt Grønland inden han gik på 

pension efter 37 års sejlads 
 

 
 

 

 
Arrangementet holdes på Domus. I pausen serveres et par stykker smørebrød. Pris 
100 kr. incl. Kaffe og smørrebrød. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest 
den 15. april 2023 til tomlund@mail.dk 
 

 



Senior og efterlønsklubben, HK Vejle 

 2 

 
Onsdag den 10. Maj 2023 kl. 13 

 
JAZZ MED TO bringer jazzen fra dengang 
indenfor, og spiller de gamle kendte 
melodier med energi, spilleglæde og en 
anekdote eller to, som binder numrene 
sammen. Siden duoen opstod i starten af 
2021 er der spillet godt 120 koncerter rundt 
i hele Danmark. 
 
GENHØR MED: 
When you’re Smiling, What a wonderful World, Nyboders Pris, Manden på risten m.fl 
 
Arrangementet holdes på Domus. I pausen serveres et par stykker smørebrød. 
En whisky eller irsk kaffe. Pris 150 kr.  Som betales ved indgang. Tilmelding senest den 5. 
maj 2023 til tomlund@mail.dk 

 
 

 
 

 
Tirsdag den 27. juni 2023 

Sommerudflugt. 
Sejltur på Kielerkanalen med frokost. 

 
Program: 
07.00  Afgang fra Vikingbus. 
07.15  Afgang fra Borgvold 
10.00  3 timers sejltur på Kielerkanalen med stor frokost ombord. 

Drikkevarer for egen regning. 
 
Turen går sydpå i bus med pause undervejs. Her nyder vi kaffe og ét smurt 
rundstykke ved bussen, inden vi fortsætter til Kiel. Her går vi ombord på ski-
bet Freja.  
Kl.10.00 sejler vi afsted på en dejlig sejlads 
på Kielerkanalen. Vi nyder en stor brunchbuf-
fet imens skibet flyder forbi smukke landska-
ber. Vi skal opleve noget af den store kanal, 
der årligt betjener 50.000 skibe. Kanalen blev 
indviet i 1895, og er med sine 99 km et impo-
nerende ingeniørarbejde.  
Efter 3 ½ time ankommer vi til Rendsburg, hvor bussen venter på os. Turen 
går herefter nordpå mod Vejle  
Pris for bus, sejltur og frokost, 500 kr. for 
medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer. 
Bemærk, vi har kun 100 pladser så det er 
først til mølle. 
Du får ikke bekræftelse på din tilmelding. 
Men du får svar samme dag hvis der er 
overtegnet. 
Tilmelding via mail : tomlund@mail.dk senest den 20.06.2023 

Indbetaling på konto: 3618 3618570746 eller mobilpay: 40297060 samtidig 

med tilmelding. 

mailto:tomlund@mail.dk
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 En dag i august/september 2023 
 
 
Spillemand og historiefortæller fra Fyn  

Humor og Lyst  -  Livets Salt. 
Historier og musik fra et intenst levet liv. 

  

Både humor og lyst har været en underliggende tone gennem hele mit liv. Har man humo-

ren som partner, er der mange ting og sager, som ellers kan være vanskelige at capere, 

som bliver håndterbare. Der er tale om et musikalsk foredrag om hverdagens hændelser 

set igennem humorens og lystens briller. Undervejs mødte jeg ikke mindst en perlerække 

af gamle spillemænd, originaler og fortællere, søde piger og op- og nedture. 

Med det positive livssyn og den vilde lyst som partnere er alt muligt.  

Historiefortælling med musik, sange, humor og stærke følelser. 
Nærmere følger 


