
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 

Hvad ville du gøre, hvis du var “Palle alene i ver-

den”? 

Palle blev helt alene i verden for første gang i 1942, 

hvor den ikoniske fortælling om drengen, der vågende 

op til en tom verden, udkom. Der sket mange ting si-

den dengang. Der er mennesker i rummet, billederne 

på tv er i farver, og man kan købe toastere med både 

bluetooth og wi-fi-forbindelse. Det er her - 76 år sene-

re – vi møder Palle igen. Han er gammel, træt, og bor 

på et plejehjem. Og nu pludselig en morgen vågner 

han op for at indse, at han endnu engang er helt alene 

i verden. 

Snart må Palle tage alle kreative metoder i brug 

for at holde ensomheden ud. Heldigvis for Palle 

så har han en musikalsk sjæl og en god fantasi, 

men hvor længe kan musikken og historierne 

holde ensomheden på afstand? Og er Palle 

virkelig dømt til at være helt alene i de sidste år 

af sit liv? 

PALLE STADIG ALENE I VERDEN  er en ægte 
Teatret Møllen fortælling, med masser af nær-
vær, musik og humor, og ikke mindst en fortæl-
ling der tager fat i et utroligt vigtigt og relevant 
emne: Ensomhed. 

 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 Landsbank, 
skriv da i modtagerfeltet  m(antal)navn  

Der er stadig ledige pladser til JULEBAL OG MAD. 
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) 

 Fremtidsfuldmagt den 15.1.2020 kl 10 på Bispen. Se tidligere udsendte invitation 
 Foredrag med Jan Daugård, 28.4.2020 kl 10 på Bispen 
 Galschiøtt, Odense, Bustur, under planlægning til  
        august/september 
 Årsmøde i Oktober 

 Julearrangement nov/dec 


