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August 2019 
 
Spis sammen med - Grillaften - fredag den 16. august kl. 18.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Vi serverer grillmenu med 3 slags kød og diverse tilbehør. Kaffe/småkager efter maden.  
Egne drikkevarer medbringes. Glæd dig til en hyggelig aften i godt selskab og med læk-
ker mad. 
Tilmelding: til Birte Jessen på mobil 27 11 10 79 senest tirsdag den 13. august.                                 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding.                                                                             
Pris: 130 kr. 
 
Hvad betyder god hørelse? - torsdag den 22. august kl. 14-15.30 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
"Hvad betyder god hørelse for vores livskvalitet og helbred". Blandt andet: Præsentati-
on af Audika, hørelse generelt, vigtigheden af at høre godt. Hvad sker der med helbre-
det, når vi ikke hører godt. Konsekvenserne ved et ubehandlet høretab.   
Tilmelding: til Jørgen Engkebølle på mobil 21 48 81 05 senest søndag den 18. august. 
 

September 2019 
 
Café Forglemmigej - tirsdag den 3. september kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale.     
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen,  
mobil 50 57 73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 

Besøg på Relyon Nutec (Falck) træningscenter - torsdag den 12. september kl. 13.00 
Mødested: Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø 
Rundvisning på træningscenteret, hvor vi skal høre om alle mulige former for brand-
bekæmpelse. 
Vi skal høre om højderedning og i bølgehallen skal vi høre om sø-redning og øvelser 
med redningsbåde. 
Der afsluttes i kantinen med kaffe og kage og eventuelle spørgsmål. 
Der køres i egne biler. Vi mødes ved Vindrosen kl. 12.15 til samkørsel. 
Tilmelding: Senest torsdag den 5. september til Børge Jæger,  mobil 42 42 32 68 eller 
b-jaeger@webspeed.dk. 
Pris: 20 kr.                                                       

mailto:b-jaeger@webspeed.dk
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September 2019 (fortsat) 
   
Kursus i nye trafikregler m.m. - torsdag den 26. september kl. 14-16 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Er du også en af dem, der gerne vil blive klogere på de nye regler i trafikken, samt for-
nyelse af kørekort? Hvad kan vi selv gøre, for at holde vores kørefærdigheder ved lige. 
Kørelærer Kristian Nissen vil give os en gennemgang af ovenstående. 
Tilmelding: til Jørgen Engkebølle på mobil 21 48 81 05  
senest mandag den 23. september. 
Pris: 20 kr. inkl. Forfriskning. 

 

Oktober 2019 
 
Café Forglemmigej – tirsdag den 1. oktober kl. 14.00  
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale.     
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen,  
mobil 50 57 73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 
 
Spis sammen med – Suppeaften - tirsdag den 22. oktober kl. 18.00 
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming 
Vi byder på aspargessuppe med kødboller og flütes. Inkl. 1 øl/vand. Der serveres kaffe 
med hjemmebagt kringle. Glæd dig til dejlig mad og hyggeligt samvær. Hans Jørgen 
Petersen vil holde et inspirerende, sjovt og humoristisk foredrag med titlen ”Humor og 
latter”.  
Tilmelding: til Marie Gaarde mobil 26 53 96 81 senest fredag den 18. oktober. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding.                                                                                           
Pris: 130 kr. 

Bramming Specialoptik 
Storegade 26, 6740 Bramming, tlf.: 75 10 22 20 
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November 2019 
 

Søndagscafé – søndag den 3. november kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming. 
Folmer & Basserne vil underholde os med musik og sang, krydret med anekdoter. Kom 
og vær med til en fornøjelig eftermiddag i samvær med andre. Gør en måske lang søn-
dag kortere.  
Tilmelding: Senest fredag den 1. november til Holger Larsen mobil 22 66 96 25. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 

                                        

Café Forglemmigej – tirsdag den 5. november kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 

 

Besøg på Amtsgården – torsdag den 14. november kl. 14.00 
Sted: Sorsigvej 35, 6760 Ribe 
Kom med ud og se hvordan den 40 år gamle Amtsgård er blevet ombygget og hvordan 
den nu kan rumme både Skattestyrelsen, Færdselsstyrelsen og Regionens Miljø- og Rå-
stof forvaltning. 
Holger Hansen tager os med på rundvisning og han vil bl.a. fortælle om arbejdet med 
de netop udsendte forskudsskemaer. Der afsluttes med kaffe og kage. 
Der køres i egne biler. Samkørsel fra Vindrosen kl. 13.15. 
Tilmelding: Senest torsdag den 7. november til Børge Jæger, mobil 42 42 32 68 eller  
b-jaeger@webspeed.dk.   
Pris: 20 kr. 

                                                                   

 

 

mailto:b-jaeger@webspeed.dk
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December 2019 
 

Café Forglemmigej – tirsdag den 3. december kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene. Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger julesange. Der serveres æbleskiver. 
Vi spiller pakkespil. Alle deltagere medbringer en pakke til 25 kr.  
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 
Spis sammen med – Julefrokost - torsdag den 5. december kl. 12.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, 6740 Bramming 
Vi byder på en lækker platte med julemad inkl. 1 øl/vand og 1 snaps. Kaffe og småka-
ger. Glæd dig til en hyggelig eftermiddag med dejlig julemad, julesange og julebanko. 
Hver deltager medbringer en pakke til max. 25,- kr. 
Tilmelding: til Anna Marie Lykke Brix mobil 22 34 51 35 senest mandag den 2. decem-
ber.   Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
Pris: 130 kr. 
 

Januar 2020 
 
Café Forglemmigej – tirsdag den 7. januar kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Det vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper afhængig af 
ønsker og deltagere.  Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
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Januar 2020 (forsat) 
 
Søndagscafé – søndag den 26. januar kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Regionspolitiker Karsten Uno Petersen vil fortælle om sit arbejde i Regionsrådet gen-
nem 14 år og 12 år i Amtsrådet. Vi får indblik i, hvilke opgaver Regionen står for og 
hvordan beslutninger tages og effektueres. Kom og vær med til en interessant og fornø-
jelig søndag eftermiddag i samvær med andre. 
Tilmelding: Senest fredag den 24. januar til Holger Larsen mobil 22 66 96 25. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
 

Februar 2020 
 
Café Forglemmigej – tirsdag den 4. februar kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 
Spis Sammen med - tirsdag den 18. februar kl. 18.00  
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming 
Vi serverer frikadeller med stuvet hvidkål, kartofler og rødbeder. Desserten er pære 
med råcreme. Inkl. 1 øl/vand. Glæd dig til en hyggelig aften med gammeldaws mad og 
godt selskab. Mød op og tag din nabo med. Søren Skov, autodidakt fotograf, vil fortælle 
os sin historie ind i fotografiets verden og vise nogle af sine højt præmierede foto-
grafier.  
Tilmelding: til Marie Gaarde mobil 26 53 96 81 senest lørdag den 15. februar. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding.  
Pris: 130 kr. 
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Marts 2019 
 
Café Forglemmigej – tirsdag den 3. marts kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 

Årsmøde – mandag den 9. marts kl. 17.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming. 
Dagsorden indeholder blandt andet beretning fra formanden, fremlæggelse af regn-
skab, valg af bestyrelse m.m. Efter årsmødet serveres en let anretning, som er gratis. 
Ønsker man at deltage i spisningen, er der tilmelding senest torsdag den 5. marts til 
Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55  
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk.  
 

Søndagscafé – søndag den 15. marts kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Bedemand Helle Fyhn vil fortælle om en bedemands arbejde, herunder bl.a. hvordan 
en begravelse/bisættelse kan foregå, priser for begravelse/bisættelse, fortælle om bro-
churen ”Min sidste vilje”.  Kom til en informativ og hyggelig søndag eftermiddag i sel-
skab med andre – trods det alvorlige, men vigtige emne. 
Tilmelding: Senest fredag den 13. marts til Holger Larsen mobil 22 66 96 25. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 

                                                         
Besøg hos PolyTech A/S – tirsdag den 17. marts 2020 kl. 13.00 
Mødsted: Industrivej 37, 6740 Bramming 
Kom med ud og se PolyTech A/S, som er en global udviklingsvirksomhed med hoved-
sæde i Bramming, der arbejder i vind- og olie/gas-industrien og udvikler produkter i høj 
kvalitet til brug i ekstreme miljøer. 
PolyTechs hovedkompetence er polymer og virksomheden er specialister i konceptud-
vikling, design, test og produktion af komplekse produkter og ydelser inden for poly-
mer. Arrangementet starter i receptionen, hvor CEO, Mads Kirkegaard vil fortælle om 
den internationale virksomhed. 
Derefter en rundvisning på fabrikken, hvor vi skal se de mange maskiner og de ca. 300 
ansatte arbejde. 
Tilmelding: Senest tirsdag den 10 marts til Børge Jæger, 42 42 32 68 eller 
b-jaeger@webspeed.dk   
Pris: 20 kr. 

mailto:b-jaeger@webspeed.dk
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April 2020 
  
Café Forglemmigej - tirsdag den 7. april kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 
Danmark Spiser Sammen – tirsdag den 21. april kl. 18.00 
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming 
Traditionen tro afholder vi Danmark Spiser Sammen i uge 17. Vi serverer kyllinge-
brystfilet med kartofler, karotter og bearnaise. Desserten er frugtsalat med flødeskum. 
Inkl. 1 øl/vand. Lidt underholdning byder vi også på. Den er lagt i hænderne på Guitar-
Finn, der vil spille for os under middagen og efterfølgende vil der være fællessang. 
Glæd jer til nogle hyggelige timer i godt selskab. Tag din nabo med. 
Tilmelding: til Karen Wagner Christensen mobil 50 57 73 55 senest fredag den 17. april. 
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding.  
Pris: 75 kr. 
 
Besøg hos Nature Energy Korskro – onsdag den 22. april kl. 15.00 
Mødested: Lunde Hovedvej 51, Esbjerg Ø, 6705 Esbjerg 
Kom med ud og se Danmarks største biogasanlæg. 
Vi mødes i kantinen til kaffe og kage, hvor Claus Jensen vil fortælle om virksomheden 
og hvordan produktionen af biogas foregår. 
Derefter er der en rundvisning på anlægget. 
Der køres i egne biler. Vi mødes ved Vindrosen kl. 14.15 til samkørsel. 
Tilmelding: Senest onsdag den 15. april til Børge Jæger,  mobil 42 42 32 68 eller  
b-jaeger@webspeed.dk. 
Max. deltagerantal 20 personer.  
Pris: 20 kr. 

mailto:b-jaeger@webspeed.dk
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Maj 2020 

 
Café Forglemmigej - tirsdag den 5. maj kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende, der gerne vil deltage i socialt 
samvær. Pårørende er meget velkomne alene.  Øvrige interesserede i demensområdet 
er også velkomne. Vi snakker, hygger os og synger et par sange. Der serveres kaffe og 
kage. Gratis. Der vil være mulighed for samtale/aktiviteter i små grupper alt afhængig 
af ønsker og deltagere. Kommunens demenskonsulent kan deltage efter aftale. 
Tilmelding: Senest 2 dage før arrangementet til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55. Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding. 
 

Heldagsudflugt til Glud Museum, guidet tur til Juelsmindehalvøen og Hjarnø  
torsdag den 14. maj 
Busafgang fra Bramming St./Gørding gl. Brugs kl. 7.45/8.00 
Undervejs kaffe og rundstykker. 
Kl. ca. 10.00 guidet bustur rundt på Juelsmindehalvøen, hvor vi vil opleve gamle herre-
gårde, små landsbyer og den pragtfulde natur. 
Kl. ca. 11.45 middagsmad (flæskesteg, kartofler, sovs og tilbehør – fløderand med kirse-
bærsovs). 
Efter middagen skal vi rundt på det spændende frilandsmuseum, hvor vi skal opleve 
livet i landsbyerne for mange år siden. 
Kl. ca. 14.20 med båd til Hjarnø (overfart ca. 5 min) 
Kl. ca. 15.00 kaffe og kage i ”Den Gamle Smedje”. Derefter rundtur på øen med den 
lokale guide. 
Kl. ca. 16.40 afgang fra Hjarnø 
Kl. ca. 18.30 hjemkomst. 
Max. 48 personer- min. 40 personer  
Pris: ca. 615 kr. 
Tilmelding: Senest fredag den 1. maj til Jørgen Engkebølle 21 48 81 05 eller  
mail joergen.engkebolle@gmail.com 
Betaling senest 1. maj til Skjern Bank, Reg.nr.: 7780 konto: 0001301167 
 

Teknisk arrangør Claussens Busser, Frifelt 

Kontortid: Ældre Sagen - Bramming 
 

    Den 1. onsdag i måneden i Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming fra kl. 16-17. 
 

     Kom og besøg os, hvis du har spørgsmål eller gode idéer til arrangementer    
     og aktiviteter.   
     Der vil være kaffe/te på kanden.  
 

Kontoret holder sommerferie i juni og juli. 

mailto:joergen.engkebolle@gmail.com
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Juni 2020 
 

Aftentur til Sønderborg Revyen – torsdag den 11. juni  
Busafgang fra Gørding gl. Brugs/ Bramming Banegård kl. 17.30 / 17.40 
Selvfølgelig skal vi til revy igen i år – sæt X i kalenderen. Vi er sikre på, at vi igen i år vil 
få en god oplevelse. På nuværende tidspunkt kendes titlen og prisen ikke på Revyen. 
Når den kendes, kan det ses på vores hjemmeside www. aeldresagen.dk/bramming  
NB: Vi skal forhåndsreservere vores billetter omkring den 1. februar. 
Tilmelding: Senest lørdag den 1. februar – først til mølle-princip – til Jørgen Engkebølle 
21 48 81 05 eller på mail joergen.engkeboelle@gmail.com. 
Pris: ca. 675 kr. 
 

Teknisk arrangør: Claussens Busser, Frifelt 

KLINIK FOR FODTERAPI 
v/Lone Storgaard og Angeline Christensen 

Dorthe Ulrich 

Statsaut. Fodterapeuter 
Jernbanegade 2a, 6740 Bramming 

Tlf.: 75 17 32 51 

 

 

 

Nørregade 14 - 6740 Bramming 
28 68 00 93 

 

mailto:joergen.engkeboelle@gmail.com


 

 

Ældre Sagen 
Bramming Lokalafdeling 

 Bestyrelse /suppleanter/kontaktpersoner 

Karen Wagner Christensen 
Formand / Ældrepolitik / demens 

fm.bramming.557@aeldresagen.dk 
5057 7355 

Esbern V. Andersen 
Kasserer 

Esbern@vendelbo-revision.dk 
2125 4516 

Jørgen Engkebølle 
Næstformand / ture 

Joergen.engkeboelle@gmail.com 
2148 8105 / 7517 2735 

Holger Larsen 
Næstformand / arrangementer 

holla@mail.tele.dk 
2266 9625 

Birte Skovbjerg 
Sekretær/spisevenner 

Skovbjerg@bbsyd.dk 
2028 5713 

Lene Gejel Schmidt 
Social-humanitær / besøgsvenner 

Schmidt.lene@gmail.com 
4098 5787 

Børge Jæger 
Ture og arrangementer 

B-jaeger@webspeed.dk 
4242 3268 

Marie Cathrine Gaarde 
Social-humanitær 

mariegaarde@hotmail.com                           
2653 9681 

Mikael Lønne  Suppleant 
Den hjælpende hånd 

mikaellonne@hotmail.com 
4034 1011 

Poul Tønning Jensen 
Suppleant / indkøbsordning 

ptj@dukamail.dk 
2932 5551 

Anna Marie Lykke Brix 
Suppleant / arrangementer 

Lykkebrix@mail.tele.dk 
7517 4448 / 2234 5135 

Poul Søgaard Pedersen 
Datastuen IT-EDB 

psp0302@gmail.com 
2212 4398 

Eva Hansen 
Tryghedsopkald 

7517 3055 

Karen Kiilerich 
Bowling  

karens@postbakke.dk 
2241 7206 
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 Flere oplysninger om vores arrangementer  
findes på vores hjemmeside 

www.aeldresagen.dk/bramming 


