
 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 inden der indbetales for 
 arrangementet. 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

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

konto i nr. 5386 — 0246244  i Arbejdernes Landsbank,  

skriv da i modtagerfeltet   
NOF(antal)navn senest den 15. marts2022 
Pris: medl./ikke medl. 50 kr./100 kr. 

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

 
 

Tilmelding er nødvendigt: mail til  
Vibeappel@gmail.com  
senest den 15. marts 2022 
Pris: medl./ikke medl. gratis 
 

Foredrag 
En forløber for turen til  
Horsens Tugthus i august 
 
Med Niels Ole Frederiksen  på 
Bispen den 2. maj  
kl. 10—12 i mødelokale 1, over 
gården. 



Den 23. august 2022 
 
Bustur til Horsens tugthus 
med rundvisning og frokost. 
Eftermiddagen kan bruges 
på en kunstvandring i by-
rummet. 
 
Afg. Vojens fra Banegårds-
pladsen kl.:8.15  
Afg Haderslev fra Hertug Hans plads kl.:8.45 
Bussen kører fra Horsens ca. kl. 16 

Vi håber coranaen er forbigående og forsøger igen 
med en forestilling på Møllen. 

Den 2. juni kl. 20 i teatercafeen på Møllen. 
 
Hjertevarm og musikalsk forestilling om rn 
mands kamp mod ensomheden. 
 
”Palle stadig alene i verden” er en fortælling med 
masser af nærvær, musik og humor og ikke mindst 
en fortælling, der tager fat i et utroligt vigtigt og rele-
vant emne. 

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

0246244  i Arbejdernes Landsbank, 
skriv da i modtagerfeltet  Mølle(antal)
navn senest den 10. maj 2022     
Pris: medl./ikke medl. 25 kr./75 kr.        
 

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

konto i nr. 5386 — 0246244  i Arbejdernes Landsbank, skriv da i  
modtagerfeltet  HoTUGT(antal)navn senest den 23. juli 2022     
Pris: medl./ikke medl. 250 kr./500 kr.        

 
Den 13.10.22: årsmøde kl 10.30  
 
Den 24.11.22: julearrangement 
 
Bestyrelsen: Vibeke Appel, Lars Lorenzen og  
Ingrid Lauritzen 


