
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 

Tirsdag den 1. september går busturen til Odense. Besøg på Galleri Galschiøt 
med guidet rundvisning, kaffe og vin. Derefter en frokost  i Storms Pakhus 
På tilbagevejen kører vi over Tommerup  
og besøger Nårup savværk. Kaffe/ og Kage 
Busopsamling: 
Vojens Banegård kl. 8.10  og  
Hertug Hans plads kl. 8.30 
 
Pris: 250/400 kr. medl./ikke medl. 
Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og ind-
betaling på 

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  
skriv da i modtagerfeltet  O(antal)navn.  Senest den 5. august 2020 

"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…. 

 og tilmelding til disse foregår på denne måde: 
1. indbetaling til konto nr i Arbejdernes landsbank, se under den 

valgte aktivitet. 
2. Send en mail til vibeappel@gmail.com med antal og navn. 
 Når vi nærmer os sidste tilmelding, er det en god ide at lave en 
 forespørgsel vedr. ledige pladser. 

Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang igen efter nedluknin-
gen, men vi håber også I er friske på at tage med til vores arrange-
menter. 



Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Årsmøde den 9. okt. 2020  kl. 10 I Hammelev hallen 
1. Valg af dirigent 
2. Beretningen 
3. Regnskabet 
4. Valg til bestyrelsen 
 På valg er  
 Ingrid Lauritzen - modtager genvalg 
 Lars Lorenzen  -  modtager genvalg 
5. Ideer til kommende sæson. 

Tør du gå en tur 
med os i  

Haderslev? 

Derefter er der frokost og så bliver vi indviet i keglespillet. Introduktion og 
keglespil varer ca 2 timer og vi medbringer indendørs sportssko. 
 
Tilmelding pr mail til Vibeappel@gmail.com senest den 14. september 

Onsdag den 25. nov kl. 10 star-
ter turen på 
Ehlerssamlingen og så fortsæt-
ter vi til Kunsthal 6100. 
Derefter er der bestilt bord til en 
anderledes ”julefrokost” i nærhe-
den. 

Tilmelding pr mail til Vibeappel@gmail.com senest den 10. nov 2020 
Pris: 100/250 kr. medl./ikke medl. 

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  
skriv da i modtagerfeltet  J(antal)navn.  Senest den 10. nov 2020 

I forbindelse med Corana  og nedlukning i Danmark, har vi aflyst nogle ar-
rangementer. Nogle som I har indbetalt billetpris for. Bestyrelsen har i forbin-
delse med aflysningerne gjort opmærksom på at der kunne ske en refussion 
af billetprisen ved at sende en mail og et kontonr. til Vibeke. Desværre er 
dette budskab ikke kommet ud til medlemmerne via mail, men kun på hjem-
mesiden. Vi beklager meget, men håber at jeres støtte 
er med til at teatret stadig ligger på Møllepladsen.  
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 


