
 

Emne: 7-9-13! Vi kan alle blive ramt af pludselig ulykke eller syg-

dom som gør, at vi ikke længere kan tage vare på os selv. I en 

traumatisk periode af livet udsættes mange familier for et ekstra 

stort pres, fordi de vigtige beslutninger ikke blev truffet i tide.  

Dette møde handler om det, du selv kan forberede. Både for din 

egen skyld, men også for dine nærmeste. 

Vi får en grundig gennemgang af Fremtidsfuldmagter, Behandlings-

testamente, Plejetestamente, og andre dokumenter, som vi bør 

forholde os til i god tid: Hvad er det, hvorfor er det vigtigt, hvor-

dan gør vi og hvad kan der stå?  

Indleder: Charlotte Schultz, konsulent i Faglige Seniorer  

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Bestyrelsen:     Lars Lorenzen, larslorenzen@bbsyd.dk     
   Vibeke Appel, vibeappel@gmail.com tlf.:2987 0103            
   Ingrid Lauritzen, ingridlauritzen@yahoo.dk 

Invitation 

Tryghed for dig og  

din familie! 

Den 15. januar 2020 kl. 10 

Lokale 11 på Bispen 

Tilmelding til Vibeappel@gmail.com   senest den 10. januar 2020 
Indbetaling på konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank  

Pris 20 kr. pr pers  

Skriv på bankindbetaling: F#antal#navn 
Antal=hvor mange, Navn=dit navn 

Husk at se side 2 



Teaterforestilling på Møllen: ”Palle stadig alene i verden” den 
24.03.20  kl. 20 til 50 /70kr. Pr medl/ikke medl.  
Der er åben for tilmelding og indbetaling nu. 
Ved indbetaling til konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Lands-

bank, skriv da i modtagerfeltet 
m(antal)navn  

Husk tilmelding til  Julebal og mad den 27. nov 
kl. 12 på HaderslevHus, Slotsgade 33 
Vi får fisk i forskellige udgaver, lunt og salater,  
og kransekage med kaffe/te. 
1 øl og 1 snaps til hver.  
Efterfølgende er drikkevarer for egen regning. 
Pris: 100/250 kr. medl./ikke medl. 
Tilmelding og betaling senest  
den 11. 11. 2019 kl.11 
Vi glæder os til  
at se rigtig mange. 
 
Tilmelding til Vibeappel@gmail.com   Når du indbetaler på  på konto  
nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank skriv således: her er et 
eks. J2S.Hansen (j for julearrangement, 2 for antal, navn) 

Bestyrelsen:     Lars Lorenzen, larslorenzen@bbsyd.dk     
   Vibeke Appel, vibeappel@gmail.com tlf.:2987 0103            
   Ingrid Lauritzen, ingridlauritzen@yahoo.dk 


