
 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 

Den 1. februar kl.10 på Bispen, kommer 2 kundeambassadører fra 
SYDTRAFIK og fortæller om:  
 Rejsekort og hvordan bestiller du det 
 Sydtrafiks hjemmeside 
 Sydtrafiks mobilapp 
 Rejseplanen — hvordan finder jeg en rejse 
 Flextrafik 
 Spørgsmål fra jer 

Efter en tur i byen, kunst og en dejlig middag på Sushi Room 
er vi klar til at nyde December og gøre klar til det nye år 2022. 

Vi starter det nye år med introduktion til 
kortspillet BRIDGE over 2 tirsdag formid-
dage med Kjeld Thomsen fra Bridgeklub-
ben. 
Den 11. og 18. januar fra 9.30 til 12.00 
på Haderslev Bridgecenter, Nørregade 40 
6100 Haderslev. 

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

5386 — 0246244  i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtager-
feltet  Bridge(antal)navn senest den 1. jan 2022    Min 8 deltagere 
Pris: medl./ikke medl. 75 kr./150 kr.        

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

— 0246244  i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltet  Flex
(antal)navn senest den 17. jan 2022 
Pris: medl./ikke medl. 0kr./25 kr. 



Tak for i år og en glædelig jul 
og et godt nytår 
fra bestyrelsen  

Vibeke, Lars og Ingrid 
 

Den 30.marts 2022 kl. 8.45 til 10.15 
Besøg på den nye genbrugsplads,  
HADERSLEV RESSOURCECENTER, 
Knavvej 6, 6100 Haderslev 
 
 

Tilmelding er nødvendigt: 
mail til  
Vibeappel@gmail.com  
senest den 14.februar 2022 
Pris: medl./ikke medl. 
0kr./0 kr. 

Datoer til 2022 kalenderen: 
 
2. maj kl 10 –12:  Foredrag med Niels Ole Frederiksen om Horsens   
    Statsfængsel. Opfølges af tur til Horsens i august. 
2. juni:    Teater på Møllen, Palle stadig alene i verden. 
23. august:   Tur til Horsens  
13. oktober:  Årsmøde 

 
Aflysninger, pga. af Corona situationen, kan forekomme. 


