
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 

Årsmødet er vel overstået og vi var klar til at lave et nyt program indtil  
 

Fru Frederiksen fremsatte nye restriktioner 
 
1. Forsamlingsforbud  til max 10 (Kunne måske arrangeres, men ville tage 

lang tid med så mange mindre grupper). 
2. Salg af alkohol efter  kl. 22 (Det har vi klaret inden dette tidspunkt) 
3. Mundbind. (Vi har brug for lidt ekstra til at gi varme i den kolde tid). 
4. Max 50 til kultur– og idrætsarrangementer (og vi skal sidde ned). 
5. Ingen sociale arrangementer. (Der røg julefrokosten) 
6. Max 50 til udendørs begravelser. (foreslår ”lit de parade” i små grupper). 
7. Vi hører nyt den 2. jan. (Så har vi tid til at planlægge den store nytårs-

fest). 
 
Dette betyder, at jule turen er aflyst.  
Har du/I tilmeldt jer til arrangementet, refunderes deltagerbetalingen. 
Skriv en mail til Vibeappel@gmail.com  
med oplysninger om registrerings- og konto nr. 
 
Vedrørende besøg på Vognsamlingen, afventer bestyrelsen regeringens an-
befalinger ang. Covid19 senere i november eller i det nye år. 

Godt  

efterår  

og  

pas på  

Jer. 



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 20. 01. 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 4.jan 
Alternativ P plads: Sct Severingade, Banegårdspladsen. Rema. 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Tør du gå en tur 
med os i  

Haderslev? 

Onsdag den 
25. nov kl. 10 starter 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 

Vores ubudne gæst, Covid 19, er her stadig. Forsamlingsforbud på  
max 50 er igen indført. 
Her er en mulighed for at få kultur hjem i stuerne med få deltagere. 
 
Kristeligt dagblad har læsermøder med forskellige deltagere:  
Per Schultz Jørgensen, Merete Riisager, Bodil Jørgensen, Mette Bock m.fl. 
I skal være tilmeldt, for abonnenter er det gratis, ellers koster det 50 kr. på  
www.k.dk/læserrmøder. 


