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

te 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. 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Oktober, torsdag den 14. kl 10.30 på Bispen 
 

 
 

 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Beretningen 
4. Regnskabet 
5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er  
 Vibeke Appel - modtager gen
 valg  
6.  Ideer til kommende sæson. 
7.  Input til kredsens formandsberetning 

Starter kl.10.30 i lokale 2 b og c for 
medlemmer og slutter med let fro-
kost. 
Kl. 13 åbner vi dørene  til Månen 
og ikke medlemmer kan deltage til 
foredraget for 100 kr. pr person 
Husk tilmelding til årsmødet og fo-
redraget. 
Tilmelding          se næste side. 

 

”Foredrag” af Anders Leth Damgård kl. 13 på Må-
nen 
varighed ca. 2 timer 
Formand for Den Danske Ravklub og indehaver af 
en af verdens største private samlinger af biller i rav. 
Didaktisk funderet formidler drevet af ustoppelig nys-
gerrighed og passion for naturvidenskab. 
Jeg er engageret, kreativ og med et glimt i øjet, har jeg fokus for både hvad mit mål er og 
hvilken metode, jeg vil benytte til at nå min modtager. 
Jeg gør en kunst ud af at skabe en god relation, den fede oplevelse som sætter sig og at 
formidle højt fagligt stof på en spændende og vedkommende måde - god kommunikation 
er afhængig af god relation. 
 
Som speaker er jeg i mit es og udvikling og afvikling af events, kurser for større forsamlin-
ger, undervisning og konstruering af undervisningsforløb falder mig meget naturligt.  



November, onsdag den 24. kl. 10 

Turen starter:  
 
Slotsgade 20, Haderslev. 
 
Vi får rundvisning på Ehlers samlingen 
og den ekstra udstilling om det gamle 
Apotek i von Oberbergs Hus. 
 
Efter besøget spadserer vi (ca. 400 m) 
til Gravene, og besøger Kunsthal 
6100. 
 
Mon ikke vi så trænger til en frokost? 
(indregn god tid til den). 
 
Vi har fundet et spændende sted i 
nærheden, glæd jer. 
 
Pris: medl./ikke medl. 125/250 kr. 

Ehlers Samlingen er Nordeuropas 
største samling af lertøj. Samlingen, 
der dækker hele Danmark og Nord-
tyskland, indeholder historiske gen-
stande og kunstkeramik fra mange 
forskellige tidsperioder – de ældste   
er mere end 500 år gamle. 

Museet er beliggende i Slotsgade 20 i 
historiske omgivelser og deler bag-
gård med von Oberbergs Hus. 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling 
på konto i nr. 5386 — 0246244   
Pris: ikke medl. 100 kr 

i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltet  
RAV(antal)navn senest den 1. okt. 2021 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på  
konto i nr. 5386 — 0246244   

i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltet  j(antal)navn 
senest den 10. nov 2021 

Tak for i år og et 
rigtigt godt efterår fra besty-
relsen  

Vibeke, Lars og Ingrid 
 
På gensyn i 2022 


