
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 

Teaterforestilling på Møllen: ”Palle stadig ale-
ne i verden” den 24.03.20  kl. 20  
Pris: 50 /70kr. Pr medl/ikke medl.  
Tilmelding til Vibeappel@gmail.com og  
indbetaling til konto i nr. 5386 — 0246244 i Ar-

bejdernes Landsbank, skriv da i modtager-
feltet  M(antal)navn  

Livsvarigt. Jan Daugaard vil fortælle om  

et ”livslangt” spændende  arbejde med og i  
Kriminalforsorgen.  
den 28.04.2020 kl. 10 på Bispen  
lokale 11    Pris 25 kr./pers 
 
Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og 
indbetaling på 

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  
skriv da i modtagerfeltet  L(antal)navn.  Senest den 2. april 2020 

Simmerstedvej 1A 
6100 Haderslev  

Slesvigske Vognsamling er Nordeuropas største samling af he-
stekøretøjer og kaner, tilvejebragt i årene efter 1952 af den 
kendte boghandler Johannes Christian Nielsen fra Haderslev. 
Samlingen omfatter ikke kun køretøjer, men indeholder også et 
omfattende arkiv om vogne og vognfabrikkerne i Haderslev, bog-
samling og en del videnskabeligt dokumentationsmateriale af 
blandt andet museets egne rekonstruktioner af oldtidsvogne. 
Onsdag den 27. 05. kl 10 kan du komme med på en guidet 
rundvisning incl. en sandwich og øl/vand/kaffe  
Pris: 80/110 medl./ikke medl. 
Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på 

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  
skriv da i modtagerfeltet  SV(antal)navn.  Senest den 7. maj 
Alternativ P plads: Sct Severingade, Banegårdspladsen. Rema. 



Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

"Besøger man Jens Galschiøt i hans store atelier og arbej-

dende værksted med dedikerede mennesker får man  
uundgåeligt en følelse af, at være vidne til noget stort, og som 
tiden går, og livsværket begynder at kunne ses i et større  
perspektiv forstår man, at denne kunst rækker langt ud over  
Danmarks grænser…. 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og  
indbetaling på 

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  
skriv da i modtagerfeltet  O(antal)navn.  Senest den 15. juni 2020 

Tirsdag den 1. september går busturen til Odense. Besøg på Galleri Galschiøt 
med guidet rundvisning, kaffe og vin. Derefter en frokost et andet sted. 
På tilbagevejen kører vi over Tommerup  
og besøger Nårup savværk. 
Busopsamling: 
Vojens Banegård kl. 8.10  og  
Hertug Hans plads kl. 8.30 
 
Pris: 250/400 kr. medl./ikke medl. 
 

Årsmøde den 9. okt. 2020  kl. 10 
Mere herom senere. 

Juleevent 
nov/dec 2020 


