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Kære medlemmer

Du/I sidder nu med Ældre Sagen lokalafdeling Brammings program for efterår 2020/ 
forår 2021. Vi har sammensat et varieret program og vi glæder os til at se dig/jer til vore 
arrangementer.

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger med hensyn til Corona pandemien.
Derfor kan det blive nødvendigt at ændre i programmet eller evt. aflyse / udskyde arran-
gementer. Ændringer/aflysninger vil blive annonceret i Ugeavisen og på vores hjemme-
side.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

September 2020

Besøg hos Kvist Industries A/S - torsdag den 17. september kl. 13.00
Mødested: Siggårdsvej 2, 6818 Årre
Kvist Industries A/S er en dansk møbelvirksomhed, der producerer møbler tegnet af 
Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Nanna Ditzel, Poul Volther, Arne Jacobsen og Piet Hein 
– for blot at nævne nogle af de klassikere, der produceres.
Tag med til Årre, hvor vi kommer rundt på fabrikken og ser, hvordan delene til møblerne 
fremstilles og samles.
Vi kommer en tur gennem showrummet og efterfølgende er der kaffe i kantinen, hvor vi 
får fortalt fabrikkens historie og hører om afdelingen i Letland.
Der køres i egne biler. Vi mødes ved Vindrosen kl. 12.15 til samkørsel.
Tilmelding: Senest torsdag den 10. september til Børge Jæger, mobil 42 42 32 68 eller 
b-jaeger@webspeed.dk
Pris: 20 kr.

Oktober 2020

Spis sammen med – Suppeaften - torsdag den 1. oktober kl. 18.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Vi byder på kartoffel-/porresuppe med ristet bacon og flutes incl. 1 øl/vand.
Til dessert er der æblekage. Kaffe/te med småkager.
Glæd jer til en hyggelig aften med dejlig mad og samvær med andre. Adam Beverly 
(musiklærer på Bakkevejens Skole) vil underholde os sammen med elever fra et valghold 
i musik.
Tilmelding: Senest mandag den 28. september til Marie Gaarde mobil 26 53 96 81.
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding. 
Pris: 130 kr.
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Café Forglemmigej – tirsdag den 20. oktober kl. 14.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende. Pårørende er meget velkomne 
alene.  Øvrige interesserede i demensområdet er også velkomne. 
Emne: Demenskonsulent Jette Normark Zebis, Esbjerg Kommune vil komme med et 
oplæg med titlen ” Demens diagnose og tiden derefter”.  Der vil være rig mulighed for at 
stille spørgsmål. Der serveres kaffe/te og kage.
Tilmelding: Senest søndag den 18. oktober til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 
55 eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk 
Mangler du kørelejlighed, meddeles  dette ved tilmelding.
Gratis.

November 2020 

Danmark Spiser Sammen – tirsdag den 3. november kl. 18.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Da det planlagte arrangement i april desværre måtte aflyses pga. corona, afholder vi 
Danmark Spiser Sammen i uge 45. Vi serverer gullasch med kartoffelmos og rødbeder. 
Desserten er flødefromage med jordbærsovs. Vi byder selvfølgelig også på underhold-
ning. 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: Senest fredag den 30. oktober til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 
55 eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Pris: 75 kr.

Foredrag ved Stig Hegn, arkivleder ved Bramming Byhistorisk Arkiv – onsdag den 11. 
november kl. 14.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Bramming Byhistorisk Arkiv og Ældre Sagen inviterer til et foredrag med arkivleder Stig 
Hegn, der vil fortælle om sin bog, der handler om Hans Chr. Fuglsangs gamle postkort, 
der fortæller om Bramming. Foredraget deles op i to med en kaffepause midtvejs. Kom til 
en interessant og hyggelig eftermiddag.
Tilmelding: Senest søndag, den 8. november til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 
73 55 eller fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Gratis.
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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. 
 



5

Besøg på Esbjerg Rådhus – tirsdag den 17. november kl. 13.00
Sted: Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Tag med på besøg på vores Rådhus, som netop i november kan fejre 50 års fødselsdag.
Vi mødes ved hovedindgangen og her vil vores guide fortælle lidt af Rådhusets historie.
Han vil fortælle om de mange arbejdsopgaver og funktioner og efterfølgende vise os rundt. 
Vi skal rundt på en etage og vi skal bl.a. se byrådssalen og rådhushallen.
Vi afslutter i kantinen med evt. spørgsmål.
Der køres i egne biler. Samkørsel fra Vindrosen kl. 12.15.
Tilmelding: Senest mandag den 9. november til Børge Jæger, mobil 42 42 32 68 eller
b-jaeger@webspeed.dk
Deltagerantal max. 40.
Pris: 20 kr. incl. kaffe og kage. 

Søndagscafé – søndag den 22. november 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 brochuren 
”Min sidste vilje”.  Kom til en informativ og hyggelig søndag eftermiddag i selskab med andre 
– trods det alvorlige, men vigtige emne.
Tilmelding: Senest fredag den 20. november til Lisbeth Haahr, mobil 30 25 78 08 eller mail 
haahr2011@gmail.com
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

December 2020

Spis sammen med – Julefrokost - fredag den 4. 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 småkager. 
Glæd dig til en hyggelig eftermiddag med dejlig julemad, julesange og julebanko. 
Hver deltager medbringer en pakke til max. 25,- kr.
Tilmelding: Senest onsdag den 2. december til Anna Marie Lykke Brix mobil 22 34 51 35 
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Pris: 130 kr.

BRAMMING • Åbningstider: 8:00 - 20.45
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Januar 2021

Søndagscafé – søndag den 31. januar kl. 14.00
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Kom til en hyggelig søndag eftermiddag, hvor Hanne og Roll Præstegård fra Vilslev vil 
underholde. Roll Præstegård vil fortælle historier fra Vilslev egnen og vi synger nogle sange 
sammen, Roll vil spille på violin til.
Tilmelding: Senest fredag den 29. januar til Lisbeth Haahr, mobil 30 25 78 08 eller mail 
haahr2011@gmail.com
Mangler du kørelejlighed, bemærkes dette ved tilmelding.
 Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Februar 2021

Café Forglemmigej – tirsdag den 9. februar kl. 14.00
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende. Pårørende er meget velkomne alene.  
Øvrige interesserede i demensområdet er også velkomne.
Emne: En pårørende, Elna Schousboe, fortæller om tilværelsen med demens tæt inde på 
livet i en årrække. Der serveres kaffe/te og kage.
Tilmelding: Senest søndag den 7. februar til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55 
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Gratis.

Bliv klogere på forsikringer – torsdag den 11. februar kl. 15.00
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Per Sloth Christensen fra Codan vil fortælle generelt om forsikringer, og især om ulykkesfor-
sikring og hændelsesforsikring.
Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål. Der serveres kaffe/te og kage midt-vejs.
Tilmelding: Senest mandag den 8. februar til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55 
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Gratis. 

Spis Sammen med - torsdag den 25. februar kl. 18.00 
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Vi serverer farserede porrer med karotter, sovs og kartofler inkl. 1 øl/vand. Kaffe/te med 
banankage. Glæd dig til en hyggelig aften med gammeldags mad og godt selskab. Mød op 
og tag din nabo med. Aftenens underholdning er lagt i hænderne på Per Thodsen (kendt fra 
Gadespejlet) og Jesper Schwartz (kendt fra forskellige revysammenhænge). Glæd jer til at få 
lattermusklerne rørt.
 Tilmelding: Senest mandag den 22. februar til Marie Gaarde, mobil 26 53 96 81 Mangler 
du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding. 
Pris: 130 kr.        
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Marts 2021

Besøg hos Viking - onsdag den 3. marts kl. 15
Mødested: Sædding Ringvej 13, 6710 Esbjerg V
Viking Life Saving er en global virksomhed med mere end 60 års erfaring og førerskab 
indenfor sikkerhed til søs og omkring off-shore.
Arrangementet starter i receptionen, hvor Søren Langelund vil fortælle om firmaets 
udvikling fra gummibådsfabrik til nuværende verdensfirma med mere end 85 dattersel-
skaber i hele verden.
Derefter en rundvisning på fabrikken, hvor vi skal se de mange forskellige redningsflåder 
og overlevelsesdragter.
Der køres i egne biler. Vi mødes ved Vindrosen kl. 14 til samkørsel.
Tilmelding: Senest onsdag den 17 februar til Børge Jæger, mobil 42 42 32 68 eller
b-jaeger@webspeed.dk
Pris: 20 kr.

Årsmøde for medlemmer -  mandag den 8. marts kl. 17.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Dagsorden indeholder blandt andet beretning fra formanden, fremlæggelse af regnskab, 
valg af bestyrelse m.m. Efter årsmødet serveres flæskesteg og citronfromage, som er 
gratis. Ønsker man at deltage i spisningen, er der tilmelding senest torsdag den 4. marts 
til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55.
Eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk

Søndagscafé – søndag den 14. marts kl. 14.00
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Kom til en hyggelig søndag eftermiddag i selskab med andre, hvor vi skal synge og hygge 
os. Jørn Boesen Andersen vil spille til og også fortælle sjove anekdoter. Vi skal selvfølgelig 
også drikke kaffe/te og spise kage.
Tilmelding: Senest fredag den 12. marts til Lisbeth Haahr, mobil 30 25 78 08 eller mail 
haahr2011@gmail.com
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.
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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. 
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Et vellykket boligsalg - tirsdag, den 23. marts fra kl. 19.00 – 21.00 
Mødested: Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
EDC Bramming & Ældresagen inviterer til et arrangement, som vi kalder ”ET VELLYKKET 
BOLIGSALG”.
Vi serverer kaffe/the og kage, og mens vi nyder det, gør Leif Godballe Egeberg, daglig le-
der hos EDC Bramming dig/jer klogere på processen omkring boligsalg.
At sælge sin ejendom er en stor beslutning, men deltager du/I i dette arrangement, bliver 
du/I ”klædt bedre på” til evt. fremtidigt boligsalg.
Tilmelding: Senest fredag den 19. marts til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55 
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Arrangementet er gratis.

April 2021
 
Café Forglemmigej - torsdag den 15. april kl. 14.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Caféen henvender sig til demente og deres pårørende. Pårørende er meget velkomne 
alene.  Øvrige interesserede i demensområdet/fagpersoner er også velkomne.  Dagens 
foredragsholder er speciallæge i psykiatri og gerontopsykiater Jesper Schou. I kan glæde 
jer til hans indlæg om demens og demenssygdomme. Jesper Schou kan om nogen forkla-
re dette emne på en ”nede på jorden” måde. Der vil også være tid til at stille spørgsmål.
Tilmelding: Senest tirsdag, den 13. april til Karen Wagner Christensen, mobil 50 57 73 55 
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Der serveres kaffe/te og kage. Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Gratis.

Storegade 38 - 6740 Bramming
75 17 45 77
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Danmark Spiser Sammen – mandag den 26. april kl. 18.00
Mødested: Sognegården, Nørregade 52, Bramming
Traditionen tro afholder vi Danmark Spiser Sammen i uge 17. Vi serverer kyllingebryst 
med kartofler, karotter og bearnaise inkl. 1 øl/vand. Desserten er frugtsalat med fløde-
skum. 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: Senest torsdag den 22. april til Karen Wagner Christensen mobil 50 57 73 55 
eller mail fm.bramming.557@aeldresagen.dk
Mangler du kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding.
Pris: 75 kr.

Maj 2021

Heldagsudflugt til Glud Museum, guidet tur til Juelsmindehalvøen og Hjarnø tirsdag 
den 18. 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 herregår-
de, små landsbyer og den pragtfulde natur.
Kl. ca. 11.45 middagsmad (flæskesteg, kartofler, sovs og tilbehør. Desserten er fløderand).
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. 14.45 kaffe og kage i ”Den Gamle Smedje”. Derefter rundtur på øen med den lokale 
guide.
Kl. ca. 16.30 afgang fra Hjarnø
Kl. ca. 18.30 hjemkomst.
Max. 48 personer - min. 40 personer 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: Senest torsdag den 29. april til Leif Bothmann Ravn på mobil 40 82 44 25 
eller mail leifravn@webspeed.dk
Betaling: Senest torsdag den 29. april til Skjern Bank. Reg. nr. 7780 – kontonr. 
0001301167.
Teknisk arrangør: Claussens Busser, Frifelt.
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Juni 2021
Aftentur til Sønderborg Revyen – torsdag den 17.  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 mandag den 1. februar – først til mølle-princip – til Leif Bothmann 
Ravn på mobil 40 82 44 25 eller mail leifravn@webspeed.dk
Pris: ca. 695 kr.
Teknisk arrangør: Claussens Busser, Frifelt

Besøg hos Poly Tech A/S
Tirsdag den 29. juni 2021 kl.13.00
Sted: Industrivej 37, 6740 Bramming
Kom med ud og se Poly Tech A/S som er en global udviklingsvirksomhed med hovedsæde 
i Bramming. Virksomheden arbejder i vind- og olie/gas industrien og udvikler produkter i 
høj kvalitet til brug i ekstreme miljøer. Poly Techs hoved kompetence er polymer – spe-
cialister i konceptudvikling, design, test og produktion af komplekse produkter og ydelser 
inden for polymer. Vi begynder i receptionen, hvor CEO, Mads Kirkegaard vil fortælle om 
den internationale virksomhed.
Derefter en rundvisning på fabrikken, hvor vi skal se de mange maskiner. Virksomheden 
beskæftiger 500 ansatte.
Tilmelding: Senest tirsdag den 15. juni til Børge Jæger, mobil 42 42 32 68 eller b-jaeger 
@webspeed.dk
Pris:  20 kr.
Bemærk: Tidligere tilmeldinger til arrangementet modtaget før coronaen er slettet

Storegade 20 • Bramming • Tlf. 9682 1580

Skift til Skjern Bank
Skjern Bank er en lokalbank med sunde værdier. Vi lægger 
vægt på personlige relationer, og det betyder blandt andet, 
at du har din egen faste rådgiver, som du kan ringe direkte 
til. Og vi garanterer et hurtigt svar på din henvendelse. 

Kontakt Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig at høre 
mere om, hvilke fordele du har som kunde i Skjern Bank.  

Julian Winkels
Afdelingsdirektør
Tlf. 9682 1590
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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 

 

SANNE´S  CAFE 

11 

 

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 
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Statsaut. Fodterapeuter 

Jernbanegade 2a, 6740 Bramming 
Tlf.: 75 17 32 51 
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Ældre Sagen 
Bramming Lokalafdeling 

 Flere oplysninger om  vores arrangementer 
findes på vores hjemmeside 

www.aeldresagen.dk/bramming 

 Bestyrelse /suppleanter/kontaktpersoner 
Karen Wagner Christensen 
Formand / Ældrepolitik 

fm.bramming.557@aeldresagen.dk 
5057 7355 

Lisbeth Haahr 
Næstformand 

haahr2011@gmail.com 
3025 7808 

Esbern Vendelbo Andersen 
Kasserer 

esbern@vendelbo-revision.dk 
2125 4516 

Birte Holm Skovbjerg 
Sekretær / Kørestolsskubber 

skovbjerg@bbsyd.dk 
2028 5713 

Lene Gejel Schmidt 
Besøgsven / Bisidder / Kreativt arbejde 

schmidt.lene@gmail.com 
4098 5787 

Leif Bothmann Ravn 
Ture og rejser planlægning 

leifravn@webspeed.dk 
4082 4425 

Børge Jæger 
Ture og rejser planlægning 

b-jaeger@webspeed.dk 
4242 3268 

Marie Cathrine Gaarde 
Mad og måltider 

mariegaarde@hotmail.com 
2653 9681 

Mikael Lønne 
Hjælpende hånd 

mikaellonne@hotmail.com 
4034 1011 

Poul Tønning Jensen 
1. Suppleant / Indkøbsordning

pjensen1855@gmail.com 
2932 5551 

Anna Marie Lykke Brix 
2. Suppleant / Mad og måltider

lykkebrix@mail.tele.dk 
7517 4448 

Eva Annelise Hansen 
Tryghedsopkald

eva6740@outlook.dk 
7517 3055 

Poul Søgaard Pedersen 
It og teknologi / Det Sker / Webmaster 

psp0302@gmail.com 
2212 4398 
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