
   
 

   
 

 

 

 

Program for 1. halvår 2017 

Mandag den 23. januar 2017  kl. 10.00 i Salen på Lembckesvej 2a , 6100 Haderslev 

”Fra kartoffelskræller til salmedigter” 

Foredrag af Sten Kaalø . 

 Vi skal selvfølgelig også synge et par af Sten Kaaløs 

salmer. 

 

Sten Kaalø kendes fra tv serier, fra teaterverdenen og for 

et bredt forfatterskab. 

 

 

 

Arrangementet koster 20 kr. inkl. kaffe med brød. 

  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

Fredag den 3. marts 2017 kl. 10-12 – i Salen på Lembckesvej 2a, 6100 Haderslev 

 

Marianne Christiansen fortolker H.C.Andersen 

 

Biskoppen er en blændende H.C.Andersen formidler, så 

glæd jer til denne formiddag. 

 

 

Arrangementet koster 20 kr. inkl. kaffe og brød. 
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Fredag den 24. marts 2017 kl. 10 – 12 - i Salen på Lembckesvej 2a, Haderslev. 

Foredrag og idémøde: 

Hans Julius Hansen fortæller om sit 

udviklingsprojekt for medarbejdere på forskellige 

børneinstitutioner – bl.a. et børnehjem for 

seksuelt krænkede piger i HCMC – Saigon – i 

Vietnam. 

 

Idémøde 

Dagsorden: 

1. Sæsonen 2016 
2. Regnskab 2016 
3. Program for resten af 1. halvår 2017 
4. Vedtægtsændring 
5. Ideer til kommende arrangementer 
6. Evt. 

Ved mødet serveres der 2 stk. smørrebrød og en øl/ vand.(Pensionistkredsen er 

vært) 

Tilmelding til: (af hensyn til bestilling af smørrebrød) 

Jens Chr. Thomsen, mail: tiljens@gmail.com 

 (senest tirsdag den 17. marts) 

Arrangementet koster denne gang ikke noget for deltagende medlemmer. 
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Mandag den 24. april 2017  kl. 10.00 i Salen på Lembckesvej 2a , 6100 Haderslev 

Oprør fra Udkanten – mulighedernes land. 
Foredrag af Viggo Mortensen. 

 Viggo Mortensen er dr. theol. og har forskningsmæssigt beskæftiget sig med 

religiøse forandringsprocesser. Nu, hvor han bor på Ærø, har han været 

medinitiativtager til bevægelsen Oprør fra Udkanten, der sætter den herskende 

samfundsudvikling til debat. Han har sammen med Finn Slumstrup udgivet bogen 

Oprør fra Udkanten, som senest i 2016 tildeltes Den sydfynske Initiativpris. 

 

 

Arrangementet koster 20 kr. inkl. kaffe og brød 

 



   
 

   
 

 

Tirsdag den 23. maj 2017 - Besøg i Zeppelin-museet i Tønder 

Vi mødes kl. 10 på: 

Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder 

Gasværkvej 1 

6270 Tønder 

Luftskibsbasen i Tønder var en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Basen 
var i sig selv en lille by og kunne forsørge sig selv. Et eget gas-, vand- og 
elektricitetsværk samt centralvarme og et komplet kloaksystem vidner om et 
fantastisk bygningsværk, der blev bygget på kort tid og hurtigt var funktionsdygtigt. 
Oplev det selv - besøg luftskibsmuseet!  

 

Kl. 10 til ca.11.30 er der rundvisning på museet og området, hvor basen lå. 

Kl. 12.00 tager vi til café Victoria, hvor vi spiser frokost. 

Efter frokost kan man opleve Tønder og omegn på egen hånd. 

Arrangementet koster 140 kr. inkl. Frokostbuffet. 

Tilmelding senest den 15. maj 2016 til tiljens@gmail.com  

Samkørsel: 

Vi vil gerne hjælpe med at organisere samkørsel. 

Ved tilmelding bedes man derfor fortælle,  

 om man har brug for at køre med andre 

 er der plads til (antal) i jeres bil 
 

Med venlig hilsen 

Grete Paarup-Petersen, Jens Chr. Thomsen og Hans Jørgen Jessen 
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