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Torsdag den 9. januar
Rødding Aktivitetshus 
kl. 14.00
Nytårskur

Vi byder det nye år vel-
kommen med champagne
og kransekage, mens vi
lytter til lidt hyggemusik
og ønsker hinanden godt
nytår.
Gratis for medlemmer.

Tilmelding senest 
den 5. januar til Kaja Nissen, tlf. 40 96 23 71

Søndag den 26. januar – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 6o kr.

Tilmelding senest den 22. januar til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68
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Forsidebillede øverst: Grænsen ved Skodborghus er pyntet
med portal med teksten "Nordens Grænsepæl rykkes atter frem
mod syd".

Forsidebillede nederst: ”Aftenen før genforeningsdagen den
15. juni 1920, samledes tusinder af nørre- og sønderjyder ved
broen over Kongeåen i Skodborghus. På billedet taget fra norden
å ses redaktør Ludvig Rasmussen, Vejen stående på broens ræk-
værk, medens han talte til den store folkeskare, og samtidig ses
en raket suse gennem luften over Kongeåen.”

Dette års to forsidebilleder, er med velvilje fra museumsleder Bo
Ejstrud, skænket af ”Museet på Sønderskov.”



Torsdag den 6. februar – Rødding Aktivitetshus 
kl. 14.00
Foredrag om ”Livet som døv/blind” 

Foreningen Danske Døvblinde arbejder for døvblinde bor-
geres muligheder. I foreningen har man frivillige foredrags -
holdere der selv er døvblinde. 
En af disse foredragsholdere kommer og fortæller om sit liv
som døvblind og gør os klogere på, hvad det betyder at
have mistet to så vigtige sanser som synet og hørelsen.
Vi kommer til at høre om hvordan de klarer sig i hver -
dagen, hvordan de kommunikerer, men også om det der er
svært ved at være døvblind.
I forbindelse med foredraget serveres kaffe og kage.
Pris: 60 kr. 
Tilmelding senest den 30. januar til
Karen Christensen, tlf. 21 79 58 55

Søndag den 23. februar – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 19. februar til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Torsdag den 5. marts – Hotel Rødding kl. 18.00 
Årsmøde

Vi starter, traditionen tro, med dejlig mad, kaffe og små-
kager.
Efter spisningen afholdes årsmødet ca. kl. 19.00.
Pris 160 kr. Drikkevarer afregnes særskilt

Tilmelding til spisning senest den 28. februar til 
Jonna Skov, tlf. 20 25 50 70
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Søndag d. 29. marts – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 25. marts til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Torsdag den 16. april – Udflugt
Bustur til Fanø

Vi tager færgen fra Esbjerg kl. 10 og 15 minutter efter er
vi på Fanø, hvor en lokal guide stiger på. Så starter even-
tyret.

Vi skal opleve naturskønne strande, hyggelige småbyer
med gallerier og kunstmuseum.
Vi skal på en kort byvandring i øens største by Nordby,
hvor vi også spiser til middag – en 2-retters menu.
Herefter går turen videre til Sønderho, hvor vi undervejs
hører om Fanøs befolkning og dyreliv.

Vi får en flot tur i Sønderhos små stræder med mange
fredede huse, havnen og kirken med de 22 kirkeskibe.
Vi kører ad stranden til Fanø Bad og videre ad strandvejen
til færgen, klogere på øen og en fantastisk naturoplevelse
rigere.

Eftermiddagskaffe ved bussen.
Pris 467 kr.

Afgang: Jels rutebilstation kl. 8.30
Rødding Enghaveplads kl. 8.45

Hjemkomst: Rødding kl. 17.30 – Jels kl. 17.45

Tilmelding senest d. 9. april til
Inge-Lise Bull, tlf. 24 81 67 34 
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Søndag den 26. april – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
”Danmark spiser sammen”

Denne søndag vil der være lidt ekstra på programmet.
Se nærmere i annonce i Ny Tirsdag

Søndag den 17. maj kl. 14.00
Koordinationsudvalget afholder hyggeeftermiddag i 
RøddingCentret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

Den musikalske historie om Kim Larsen.

Vi har bestilt spillemand Anders Munch til at give koncert
med Kim Larsen fortolkninger.
Anders Munch lægger vægt på anekdoter, sjove historier
og god musik, hvor der er lagt vægt på historien om Kim
Larsen såvel som musikken.
Der serveres sandwich, 1 øl/vand/sodavand samt kaffe og
småkager. Pris 100 kr.
Glæd dig til en dejlig eftermiddag.

Tilmelding senest 11. maj til Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68
eller mail: conja@rnet.dk 
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Søndag d. 24. maj – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 20. maj til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Torsdag den 18. juni kl. 14.00-17.00 – Udflugt
Ann Mettes bondegård – Gram

Vi skal på en dejlig tur til Anne Mettes Bondegård – det er
ikke for at se på dyr eller anden form for landbrug, men for
at hygge os med munter musik. 
Efter ankomsten får vi en tår kaffe med småkager, og så
starter festen. Anne Mette spiller festlig  harmonikamusik,
man kan synge med på og meget gerne danse til.
Vi slutter denne festlige eftermiddag med at spise et par
stykker smørrebrød. Man kan købe øl og vand, eller selv
tage det med.
Pris: 100 kr.

Der er fælles kørsel i private biler kl. 13.30 fra Jels rutebil-
station og Rødding Enghaveplads.

Tilmelding senest den 11. juni til
Karen Christensen, tlf. 21 79 58 55
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”Tryksager der rammer plet”



Søndag den 28. juni – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 24. juni til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Torsdag den 20. august – udflugt  
Himmelbjerget og sejltur med Hjejlen 

Vi starter turen med at køre til Den genfundne bro ved
Gudenåens udspring. Her holder vi en lille pause, hvor vi
får kaffe og rundstykke. 
Herefter kører vi gennem Søhøjlandet til Silkeborg og går
om bord på Hjejlen. Vi sejler den smukke tur gennem
Remstrup Å og Silkeborg søerne til Himmelbjerget.
Om bord vil en service matros kunne fortælle om det land-
skab vi vi sejler igennem. Vi anløber ved foden af Himmel -
bjerget, hvor vi holder en længere pause. Her er der mu -
lighed for at gå en tur i det smukke område og nyde den
fantastiske udsigt eller se nærmere på det 25 meter høje
tårn, der er opført til ære for Kong Frederik den 7.
Så kommer vores bus og kører os ud til Hotel Pejsegården
hvor vi spiser frokost.
Herfra går turen til Bindeballe Købmandsgård. Den er ført
tilbage til den originale stil som det så ud i 1897.
Der er mulighed for at købe is, kaffe og kage eller besøge
museet (entré 10 kr.)  

Afgang: Rødding Enghaveplads kl. 7.15
Jels rutebilstation kl. 7.30

Hjemkomst ca. kl. 17.30
Turen koster 649 kr.

Tilmelding senest d.13. august til 
Inge-Lise Bull, tlf. 24 81 67 34
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Søndag den 30. august – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 26. august til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Torsdag den 17. september – Rødding Aktivitetshus 
kl. 14.00
Den årlige Høstfest

Vi har en dejlig tradition, nemlig vores årlige høstfest. 
Kom og nyd en festlig eftermiddag.
I år kommer ”Folmer og Basserne” med deres festlige sang
og musik, lige til at sætte gang i sagerne. 
Alle er velkomne
Pris: 70 kr. for underholdning, kaffe, boller og lagkage. 

Tilmelding senest den 10. september til 
Gurli Enemark, tlf. 20 49 44 92 

Søndag den 27. september – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 23. september til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Rødding - Vejen - Brørup - Holsted



Torsdag den 8. oktober – Rødding Aktivitetshus 
kl. 14.00
Foredrag: Rita og Niels Chr. Sørensens tur til Nordkap 

Rita og Niels Christian Sørensen kommer og fortæller og
viser lysbilleder fra deres spændende tur til Nordkap.
Der serveres kaffe og kage.
Pris 60 kr.

Tilmelding senest den 4. oktober til 
Karen Christensen, tlf. 21 79 58 55

Søndag den 25. oktober – Rødding Aktivitetshus 
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang – pris 60 kr.

Tilmelding senest den 21. oktober til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68
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En dag i november – Rødding Aktivitetshus og 
Jels Idrætscenter 
Influenzavaccination

I samarbejde med Danske Lægers Vaccinationsservice
finder vaccinationen sted først i november. 
Vaccinationen er gratis for alle over 65 år, samt handicap-
pede og kronisk syge, ved forevisning af legitimation.
Se nærmere i annonce i Ny Tirsdag

Torsdag den 19. november – Juletur 
Hyggetur til Krusmølle med julefrokost

Vi kører til Krusmølle, hvor vi besøger det legendariske
julemarked, hvor der på over 2000m2 sælges alt til julen.
Fra frække nisser til fromme engle, glaskugler og alt hvad
der sætter os i den rette julestemning.
Vi ankommer kl. 12.00 hvor en lækker julefrokost platte
venter os. Platten er med eget hjemmelavet pålæg, som
serveres med nybagt brød.
Efter frokosten er der tid til at opleve julemarkedet et par
timer, eller hvad vi bliver enige om.
Herefter kører bussen os til Fleggaard, hvor vi kan få ord-
net flere indkøb til julen.
HUSK PAS…
På turen hjem er der frisklavet kaffe og småkager i bussen.
Pris: 350 kr.

Afgang: Rødding Enghaveplads kl. 10.45
Jels Rutebilstation kl. 11.00

Tilmelding senest den 12. november til 
Inge-Lise Bull, tlf. 24 81 67 34 
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Søndag den 29. november – Rødding Aktivitetshus
kl. 12.00
Søndagsmiddag med hygge og sang. Pris 60 kr.

Tilmelding senest den 25. november til
Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68

Søndag den 6. december – Hotel Rødding kl. 12.00 
Jule søndagscafé

Traditionen tro serveres der flæskesteg med svesker og
rødkål, ris á la mande samt kaffe med småkager.
Efter kaffen er der julehygge med pakkespil, så medbring
venligst en pakke til ca. 25 kr.
Kom og nyd en hyggelig eftermiddag i den mørke tid.
Pris 160,00 kr. – drikkevarer afregnes særskilt 

Tilmelding senest den 28. november til 
Gurli Enemark, tlf. 20 49 44 92 
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Faste aktiviteter

Søndagstræf i Rødding Aktivitetshus
Den sidste søndag i de fleste måneder mødes vi kl. 12.00,
spiser sammen, hygger, snakker og synger et par sange.

Telefonstjerne
Vi tilbyder faste tryghedsopkald hver morgen, hvor vi hører
om alt er vel.
Kontaktperson Elna Petersen, tlf. 74 84 19 66

Demensaflastning
Pårørende til demente tilbydes aflastning.
Kontaktpersoner: Else Paulsen, tlf. 61 78 35 15 

Jette Clausen, tlf. 27 57 33 05  

Besøgsvenner
Vil du gerne have en besøgsven, eller vil du gerne være en.
Kontaktperson: Kaja Nissen, tlf. 40 96 23 71

Bisidder
Har du brug for hjælp ved samtaler med læge, kommune,
bank? 
Ring til Gert Usbeck, tlf. 23 95 08 55

Vågetjeneste
I samarbejde med Vejen, Brørup og Holsted tilbyder vi
vå ge  tjeneste.
Vågetjenesten varetages af frivillige, af Ældre Sagen ud -
dan nede vågekoner/mænd, som støtte og aflastning til
alvorligt syge, døende og deres pårørende.
Henvendelse: Henny Skovvang Jacobsen, tlf. 23 26 08 03  
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www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/roedding

Rødding lokalbestyrelse

Formand, Ældrepolitik
Jonna Hartmann Skov
20 25 50 70
jonnahartmann@gmail.com

Næstformand, 
Social humanitær
Kaja Nissen
40 96 23 71
Kaja.nissen@gmail.com

Kasserer, ”Det sker”, It
Conja Jensen
23 36 35 68
conja@rnet.dk

Sekretær
Gert Usbeck
23 95 08 55
familienusbesk@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem, It
Gurli Enemark
20 49 44 92
ge@rnet.dk

Suppleant
Karen Christensen
21 79 58 55
bentc@rnet.dk

Suppleant
Ove Dahl
26 82 23 72
Ove.bregnegaardsvej
@gmail.com
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Få leveret et frisklavet, varieret og
nærende måltid mad fra Hotel Rødding

Rødding Torvet 8  ·  6630 Rødding · Tlf. 74 84 14 04 · info@hotelroedding.dk · www.hotelroedding.dk

Vores venlige chauffører leverer hver dag lige til 
din dør 365 dage om året.

Vi er altid fleksible med hensyn til hvor tit du ønsker maden,
samt eventuelle ekstra gæsteportioner.

Ring 74 84 14 04
og hør nærmere hvis

dette har interesse, og

for at høre om vi kører i

dit område.

Pris inkl. levering og emballage

Pensionist portion kr. 61,-
Stor portion kr. 79,-
Brød pr. stk. kr. 10,-

Vi har i de fleste områder både levering til middag og aften. 
For tiden kører vi i områderne Holsted, Folding, Brørup, Vejen, 
Askov, Rødding, Københoved, Sdr. Hygum, Skodborg, 
Jels, Brændstrup, Vester Lindet, Sommersted, Mølby, 

Gram, Ribe, 
Bramming, 
Gredstedbro, 
Gørding og Vejrup.
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quitus@hotmail.dk
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Eva’s Flora
Østergade 12 · 6630 Rødding

Tlf. 74 84 15 36
www.evasflora.dk
4854@interflora.dk

Indkørsel til Rødding Højskole.
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Tirsdag den 14. januar kl. 13.60 på Knudepunktet 
Foredrag

Politiet kommer og fortæller om forebyggelse af lomme og
tasketyverier.
Gratis kaffe

Arr. Knudepunktet, Pensionistforening og Ældre Sagen.

Lørdag den 18. januar kl. 12.30 på Knudepunktet
Nytårsfrokost

Traditionen tro starter vi igen året med en lækker frokost. 
Underholdning med hyggemusik af Duetten v/Ovin Klein
og Pia Kamp Brincker. Vi får også rørt sangstemmerne.    
Pris 125 kr. Der kan købes vin, snaps, øl og vand.

Tilmelding til Tove Bay, tlf. 20 18 86 15 eller Inger Marie
Iversen, tlf. 60 65 64 45, senest den 10. januar.

Tirsdag den 4. februar kl. 19.00 på Knudepunktet
Arv og testamente

Bedemand Jesper Lykke Christensen fra Gadeberg Begra -
velsesforretning og advokat Susanne V. Andersen fra Buch
Advokatfirma fortæller, hvad vi hver især kan gøre for at
undgå, at der opstår konflikter mellem de pårørende i rela-
tion til begravelse og fordeling af arv.

Tilmelding: Se annonce i Ugeavisen.
Gratis kaffe.

Arr. Vejen Pensionistforening og Ældre Sagen.
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Onsdag den 4. marts kl. 19.30 på Knudepunktet
Billedforedragsaften med Mette og Poul Nørup: 

Den gang vi drog afsted.

En vandretur gennem grænselandet. Vandreturen begyn-
der i det sydvestlige hjørne af landet, der hvor Vadehavet,
Danmark og Tyskland mødes.

I forbindelse med foredraget skal vi synge sange, se bi l -
leder og høre fortællinger om egnen og de nationale
følelser, der siden 1864 har været en del af grænselandets
identitet.

Pris 50 kr. for foredrag og kaffe og brød.

Onsdag den 18. marts kl. 19.30 på Knudepunktet
Årsmøde + Bankospil

Dagsorden ifølge vedtægterne, bl.a. årsberetning og valg
af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Mød op og deltag i debatten. Forslag til aktiviteter modta-
ges gerne.

Gratis kaffe og brød. 
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Søndag den 26. april kl. 12.30 på Knudepunktet
Forårs spis sammen

Kom og hyg dig med andre, hvor vi spiser en 2-retters menu.
Tag gerne naboer og venner med.

Prisen er 75 kr. for middag, kaffe og underholdning af John
Christiansen og Mads Dahl. 
Drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest den 21. april til Tove Bay, tlf. 20 18 86 15.

Onsdag den 13. maj – Fredag 15. maj 2020 
En dejlig 3-dages tur til Mors, Fur, Thy med De Graa Busser

Vi skal bo på Sallingsund Færgekro.  
Kroen er smukt beliggende med udsigt over fjorden. 

Pris for turen 3.399 kr. Ophold
med helpension minus drikke-
varer, lokalguide på Fur, samt
rejseleder. 
Tillæg for enkeltværelse 600 kr. 

Program fås hos Tove og også til-
melding til Tove, tlf. 20 18 86 15 
senest den 6. marts. 
Mail: bay.askov@bbsyd.dk 

Først til mølle-princippet. Max 45 deltagere.
Opsamlingssted: kl. 8.00 ved ”Den gamle Vejen hal”.
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Seniorgudstjeneste
På grund af renovering af kirken vides datoen ikke endnu.
Se annonce i Ugeavisen.

Efter gudstjenesten er Ældre Sagen vært ved det efterføl-
gende kaffebord i Sognegården.

Alle er velkomne. Kaffebordet er gratis.

Søndag den 17. maj kl. 14.00
Koodinationsudvalget afholder en hyggeeftermiddag i
Rødding Centret, Søndergade 15.

Spillemand Anders Munch vil give koncert med Kim Larsen
fortolkninger.
Anders Munch lægger vægt på anekdoter, sjove historier
og god musik, og hvor der er lagt vægt på historien om
Kim Larsen.

Syng med, læn dig tilbage, nyd musikken og historierne.

Der serveres sandwich, 1 øl/vand/sodavand samt kaffe og
småkager. Pris 100 kr.
Glæd dig til en dejlig eftermiddag.

Tilmelding til Conja Jensen, tlf. 23 36 35 68 eller 
mail conja@rnet.dk - senest den 11. maj.
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LATTER UDEN GRÆNSER

Vi kører fra P-pladsen 
ved Vejen Hallen 
(Fuglesangs Alle) 
kl. 12.00.

Der serveres kaffe og 
kage på turen derned. 

Revyen starter kl. 15.00.
Kl.17.30 kører vi til 
Agerskov kro, hvor vi får en 2-retters middag.

Vi er hjemme igen ca. kl. 21.00. Deltager 82 pers.

Tilmelding fra den 2. marts 2020 kl. 9.00  til Jytte Fallesen
28 15 45 52 eller Inger Marie Iversen 60 65 64 45. 
(Der kan ikke tilmeldes på mail eller indtales på telefon).

Pris 700 kr. indbetales til 
Danske Bank 1551 konto: 8715631204 
- senest den 2. juni 2020.

Lørdag eftermiddag den 13. juni 2020
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Onsdag den 19. august kl. 16.00 
Grillaften   

Vejen Fodboldgolf
& Kanocenter

OBS. Vores traditionelle 
grillaften holdes på 
Vejen Foldboldgolf, 
Haderslevvej 7, 6630 Rødding. (På venstre hånd efter Sko d   -
 borgkrydset, når man kommer fra Vejen).

Om eftermiddagen hygger vi os med spil, ja også fodbold-
golf for dem der har lyst. Vi kan også gå en dejlig tur i det
skønne naturområde, mens grillen gøres klar til kl. 18.00. 

Husk drikkevarer og glas. - Pris 100 kr.

Tilmelding til Tove Bay, tlf. 20 18 86 15 eller Svend Thoning,
tlf. 40 45 37 74 - fra den 1. maj kl. 9.00 og senest den 12.
august. Max 90 personer.

”Tryksager der
rammer plet”

Vi sigter efter de bedste resultater
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Bestil dine tryksager hos Rødding Bogtrykkeri – vi er klar til at give
den bedste rådgivning - og service er et nøgleord for os.

Sønderalle 1 · 6630 Rødding · Tlf. 7484 1415 · mail@roddingbogtryk.dk



25

VEJEN

Dejlig 8 dages rejse til Mallorca med Bravo Tours
Den 19. september – 26. september 2020

Ophold på Hotel Globales
Mimosa med “All inklusive”.  
Pris 6.998 kr. Heri er inklude-
ret bus Vejen – Billund/retur,
transfer lufthavn – hotel samt
3 udflugter. Mad kan købes
på flyet.
Enkeltværelsestillæg 600 kr.

n Heldagsudflugt til ”Den gyldne dal” ved Soller.

n Heldagsudflugt til ”Dragegrotterne”. 

n Aftenudflugt til ”Son Amar” (en gammel herregård) der
byder på et fascinerende show.

Tilmelding senest den 29. februar. 
Tilmelding til turhjælperne: Lydia Aagaard, tlf. 22 73 68 20
og Anny Olsen, tlf. 29 45 97 77. 

Program fås hos Lydia og Anny. 
Mail: annyolsen@hotmail.com eller aagaardmink@gmail.com
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Onsdag den 21. oktober kl. 19.30 på Knudepunktet
Cafeaften

”Downton Dynt”.
Far og to sønner un -
derholder med irsk
musik, der kan også
godt komme lidt
skotsk og engelsk ind
imellem. 

Der serveres pølse/
ostebord og kaffe.
Pris for underholdning
og anretning 100 kr.
Vin, øl og vand kan
købes.

Tilmelding fra den 1. august kl. 9.00 og senest den 14.
oktober til Tove Bay, tlf. 20 18 86 15 eller Jytte Fallesen,
tlf. 28 15 45 32.

Onsdag den 18. november kl. 19.30 på Knudepunktet
Foredragsaften. Musikalsk foredrag med Anders Bircow

”Fra bankelev til Linie 3 – og hvad der fulgte”. Anders
Bircow fortæller om en spændende karriere. Startede med
at uddanne sig som bankassistent, arbejdede som lærer i
Vorgod, inden han uddannede sig til skuespiller i Århus.



27

VEJEN

Anders vil fortælle om Linie 3, spændende teateroplevelser
og muntre anekdoter fra et spændende liv i underhold-
ningsbranchen. Undervejs krydrer Anders med masser af
musik, som han og publikum holder af. 
PS: Behøver vi at nævne, at der er grinegaranti undervejs.  

Pris 75 kr. for foredrag og kaffe og brød. 
Tilmelding til Tove Bay, tlf. 20 18 86 15 og Svend Thoning,
tlf. 40 45 37 74 senest den 10. november.

Onsdag den 9. december kl. 19.30 på Knudepunktet
Julehygge

JULEHyGGE med un -
derholdning af Trine
Gadebjerg. 
Der serveres kaffe,
gløgg og æbleskiver
og klejner. 
Pris 100 kr. 

Tilmelding til Tove
Bay, tlf. 20 18 86 15 
eller Svend Thoning,
tlf. 40 45 37 74. 

Rødding - Vejen - Brørup - Holsted
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Faste aktiviteter

IT
Har du problemer med brugen af din Pc, så ring til: 
John Bay, tlf. 21 79 13 39 eller 
Henning Jensen, tlf. 22 63 46 37. 
Måske kan vi hjælpe dig.

Telefonstjerne
Ældre Sagen har stor succes med Telefonstjernen også kal-
det Tryghedsopkald. 
Det giver stor tryghed for de ældre og deres pårørende at
vide, der bliver ringet op hver morgen, og der bliver tilkaldt
hjælp, hvis det er nødvendigt enten til familie, naboer eller
hjemmeplejen.
Ønsker man at blive ringet op hver morgen mellem kl. 8.00
og 8.30 kan man ringe til:
Anne Marie Flugt Sørensen, tlf. 23 72 64 27.

Vågetjenesten
Er i samarbejde med Brørup, Rødding og Holsted.
Vågetjenesten er et tilbud om, at en kommer og sidder hos
en uhelbredelig syg eller døende, enten på plejehjem eller
i hjemmet. 
Kontakt: Henny Skovvang, Brørup, tlf. 23 26 08 03.
E-mail: hs@energivilla.dk

Motion i hjemmet
Motion i hjemmet i din egen stue, hvor du får besøg af en
besøgsven, måske har du lyst til at gå en tur, eller hvis det
kniber med balancen, kan du sidde og lave nogle øvelser.
Motion virker alligevel. 
Henvendelse til Jette Tormod Sørensen, tlf. Tlf. 24 24 63 07.
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Bisiddertjeneste
Nogle ældre kan have svært ved at overskue, gennemføre,
huske og følge op på samtaler/aftaler med f.eks. læger,
ejendomsmægler, advokat og kommune.
Bisidderen kan hjælpe brugeren med at forklare sig, hvis
brugeren beder om det.  
Bisidderen fra Ældre Sagen har tavshedspligt.
Kontakt: Ruth Kristensen, tlf. 50 95 12 39.

En hjælpende hånd
Har du brug for en hjælpende hånd til små ting i hjemmet,
f.eks. at få et billede hængt op, eller skiftet en elpære eller
lignende. - Så ring til Henning Jensen, tlf. 22 63 46 37.

Influenzavaccination
Vi kan igen i år tilbyde vaccination mod influenza i samar-
bejde med Danske Lægers Vaccinations service.
Vaccination finder sted først i november og er gratis for alle
der er fyldt 65 år, også for handicappede og kronisk syge,
ved forevisning af legitimation.
Tidspunkt og sted annonceres Ugeavisen, Vejen

Bowling
Vi spiller bowling i Brørup Bowlingcenter.
Tidspunkt og tilmelding ved henvendelse til
Anne Marie Flugt Sørensen, tlf. 23 72 64 27.

Rødding - Vejen - Brørup - Holsted
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www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/vejen

Vejen lokalbestyrelse

Formand
Inger Marie Iversen
60 65 64 45
inger.marie.kamp@gmail.com

Næstformand/rejser
Svend Aage Thoning
40 45 37 74
bsthoning@gmail.com

Kasserer
Magne Østergaard Lund
75 36 19 00 - 40 13 81 13
magne-lund@vejen-net.dk

Sekretær, ældrepolitik
PR. og kommunikation
Jytte Fallesen
75 36 16 70 - 28 15 45 52
jyfave@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ingrid Kjær
23 21 85 92
inggun@vejen-net.dk

Planlægning, ture 
Tove Bay
20 18 86 15
bay.askov@bbsyd.dk

Socialhumanitær/Rejser
Lydia Aagaard
22 73 68 20
aagaardmink@gmail.com

Planlæg rejser
Anny Olsen
29 45 97 77
annyolsen@hotmail.com

1. Suppleant
Erik Jensen
25 27 70 19
gamstvej20@gmail.com

2. Suppleant
Birgit Wandall Daasbjerg
29 40 79 57
biwanco@hotmail.com

Webmaster, red. "Det sker" 
PC-hjælp i hjemmet
John Bay
21 79 13 39
johnbayaskov@gmail.com

Tryghedsopkald
Anne Marie Flugt Sørensen
23 72 64 27
villyfs@profibermail.dk
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Ny populær Magic Slim jeans fra

     

Kom ind og test de nye jeans på

egen krop, de fås i blå og sort

og findes i slim og regular. 

Vi er klar til at vejlede dig.
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Vi vurderer gerne din bolig helt gratis og uforpligtende!
Ring til os på tlf. 75 36 36 77

danbolig Vejen
Nørregade 32, Vejen

”
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BRØRUP

Søndag den 5. januar kl. 14.00 - Fredenshjem
Nytårskur

Vi gentager sidste års succes. Nytårskur med champagne
og kransekage efterfulgt af en kop kaffe samt hyggemusik
ved Ole Vase.
Vi glæder os til at se jer, så vi kan ønske hinanden et godt
nytår.

Tilmelding til Bodil Dam på tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com senest 4. januar.
Pris: 50 kr. inkl. champagne, kransekage og kaffe.

Torsdag den 16. januar kl. 19.00 - Fredenshjem
Møde med nye medlemmer

Mødet er en orientering til nye medlemmer om, hvad Ældre
Sagen er og står for, hvilke services og tilbud Ældre Sagen
kan tilbyde, og hvad vi arbejder med lokalt.
Har du/I ikke været til møde for nye medlemmer før, er I
hjertelig velkomne.
Ønsker og ideer fra jer til fremtidige aktiviteter er meget
velkomne.
Aftenen sluttes af med lidt ost og rødvin, medens Olav
Mikkelsen spiller hyggemusik.

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig af hensyn til
traktementet til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com senest 13. januar.
Hvis du/I er dårligt gående, henter vi gerne – sig det blot
ved tilmelding.
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Søndag den 19. januar kl. 14.00 – Fredenshjem
Viceborgmester Jørgen Thøgersen

Vores viceborgmester og for-
mand for udvalget for Sundhed,
Kultur og Fritid Jørgen Thøgersen
kommer og fortæller lidt om sig
selv, sit virke som kommunalpo-
litiker, lidt om den nye struktur i
Kommunen og om hvilke nye til-
tag, der er/bliver gjort specielt
med fokus på Brørup.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Søndag den 2. februar kl. 14.00 – Fredenshjem
Banko

Så er der Banko i Ældre Sagen.

Vi spiller 10 runder ”Københavnerbanko” med 3 gevinster i
hver runde. I alt 30 gevinster.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage + 10 kr./spilleplade.

Onsdag den 12. februar kl. 14.30 – Vejen Bibliotek
Besøg på det nye Bibliotek og Rådhus i Vejen

Vi mødes foran Vejen Bibliotek, hvor vi får en spændende
rundvisning. Derefter går vi over til det nye Rådhus og får
en rundvisning samt kaffe og kage.

Tilmelding til Bodil Dam på tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail erbodam@gmail.com senest 9. februar.

Der er begrænset antal pladser.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

BRØRUP
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Søndag den 16. februar kl. 14.00 – Fredenshjem
Søskendebandet ”Stakkels Far”

Bandet består af 6 søskende, tre piger og tre drenge i
alderen 15-28 år. De har spillet sammen siden de var helt
små, hjemme i forældrenes stue på gården lidt uden for
Lindknud. Alle i bandet er skiftevis forsangere, og fler-
stemmigt kor er gennemgående for udtrykket. 
Koncerten vil både indeholde covers af kendte og ukendte
sange samt noget af deres eget personlige musik, som de
vil fortælle historierne bag. Kærlighed og livsglæde er gen-
nemgående temaer, og glæden ved musikken, hinanden og
legen derigennem samt at glæde og røre publikum er ban-
dets primære drivkraft.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

BRØRUP
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Søndag den 1. marts kl. 14.00 – Fredenshjem
Bliv fortrolig med kollektiv trafik

Kom og hør Sydtrafiks kundeambassadører fortælle om
kollektiv trafik. De vil informere om mulighederne for at
købe billet, når du skal med bussen og med flextrafik.

• Hvordan bruger du rejseplanen
• Hvordan får du et rejsekort, og hvordan bruger du det
• Hvordan får du Sydtrafiks app, og hvordan bruger du den
• Hvordan bestiller og betaler du flextrafik, og hvilke

begrænsninger er der.

Kundeambassadørerne tager gerne mod bestilling på rej-
sekort – husk at medbringe nem-id eller ID med billede og
sygesikringskort.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kundeam-
bassadørerne.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Fredag den 6. marts kl. 17.00 – Fredenshjem
Årsmøde

Vi håber at se rigtig mange af Ældre Sagens medlemmer.
Officielt årsmøde iht. vedtægterne med bl.a. bestyrelsens
beretning for året 2019 og valg til bestyrelse m.m.
Mødet afsluttes, som traditionen byder, med frikadeller,
kold kartoffelsalat og rødvin efterfulgt af kaffe og små -
kager samt hyggemusik ved Ole Vase.
Gratis adgang. Husk medlemskort.

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet til Bodil
Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på 
mail: erbodam@gmail.com senest 3. marts
Hvis du/I er dårligt gående, henter vi gerne – sig det blot
ved tilmelding.

BRØRUP
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Søndag den 15. marts kl. 14.00 – Fredenshjem
Galapagos øerne

Tove og Peter Fredslund fra
Sdr. Hygum har rejst verden
rundt og snart oplevet alle
spændende steder i hele ver-
den. Vi er så heldige at de vil
dele ud af deres oplevelser. Vi
har valgt at Tove og Peter skal
vise billeder og fortælle om
deres oplevelser fra en spæn-
dende tur til Galapagos øerne. Øerne er kendt for deres
rige fauna, bl.a. de store landskildpadder. - Pris: 50 kr. inkl.
kaffe og kage

Søndag den 5. april kl. 14.00 – Fredenshjem
Musikalsk eftermiddag med Danmarks sjoveste bedemand

Kom til en festlig eftermiddag
med bedemanden fra Kerte -
minde Nils-Peter Holm og hans
pianist Tage Krogh Nielsen.
De vil binde en krans af top-
numrene fra 3 af Danmarks
største kunstnere, Poul Hen -
ningsen (PH), Osvald Helmuth
og Benny Andersen. Sangene
spænder vidt fra ”Mine 20 tønder land”, ”Fandens olde-
mor”, ”Rosalina” osv.
Numrene kæder Nils-Peter sammen med helt uforudsige -
lige historier om personerne og numrene.

Det bliver festligt, alsidigt, folkeligt og fornøjeligt.
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

BRØRUP
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Søndag den 19. april kl. 12.00 – Fredenshjem
”Brørup spiser sammen”

At spise sammen er en særlig glæde. Mens vi nyder den
lækre ta’ selv buffet, spiller Ole Vase hyggemusik, og snak-
ken går lystigt ved bordene.

Du kan roligt deltage i “Brørup spiser sammen” alene, selv
om du ikke kender nogen i forvejen. 
Du kan også vælge at tage en i hånden og komme sam-
men med. For husk, en fremmed er blot en, du endnu ikke
har delt et måltid med.
Der serveres ta’ selv buffet og kaffe med småkager.

Tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com
Hvis du/I er dårligt gående, henter vi gerne - sig det blot
ved tilmelding.

Pris: 50 kr. inkl. ovennævnte. Drikkevarer kan købes til for-
nuftige priser.

Søndag den 3. maj kl. 14.00 – Fredenshjem
Få det bedste ud af din hørelse – og dit høreapparat

Kom til en eftermiddag med fokus på nedsat hørelse.
Foredraget henvender sig til alle, som er i tvivl, om de har
glæde af et høreapparat, men også til erfarne brugere, der
ønsker at få det optimale ud af deres høreapparat.
Hvor skal man starte, hvilke muligheder er der og hvilke
høreapparater findes der.
Foredraget vil dels komme den usikkerhed til livs, som får
mange til at afholde sig fra at få høreapparat i første
omgang, dels fortælle om nyheder inden for høreområdet.
Der tilbydes gratis høretest, og der er mulighed for indivi-
duelle spørgsmål. - Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

BRØRUP
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Søndag den 17. maj kl. 14.00 – Rødding Centret
Den musikalske historie om Kim Larsen

Vi har bestilt spillemand Anders Munch til at underholde
med Kim Larsen fortolkninger.
Anders Munch spiller og synger som Kim Larsen, lægger
vægt på anekdoter og historier om Kim Larsen og hans
musik.
Læn dig tilbage, nyd musikken, historierne og syng eller
nyn med.

Arrangementet er et fællesarrangement for de 4 lokalafde-
linger i Vejen Kommune.

Bindende tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller
helst på mail: erbodam@gmail.com - senest 10. maj. Sig
til ved tilmeldingen, hvis du/I har brug for kørelejlighed.
Pris: 100 kr. inkl. 1 sandwich, 1 øl eller vand samt kaffe og
småkager.

Onsdag den 27. maj kl. 11.15 – Esbjerg Havn og
frokost på ”Sydvesten” 
Bustur til Esbjerg

Afgang fra p-pladsen ved biblioteket kl. 11.15.
Esbjerg havn er en utrolig spændende arbejdsplads og
Danmarks største off-shore havn.
Oplev den normalt lukkede del af havnen på en guidet
rundtur i bus. 
Når vi ankommer til restaurant ”Sydvesten” kl. 12, får vi et
af restaurantens meget berømte ”Tag selv borde” med
bl.a. bakskuld, fiskefileter m.v. og lidt andet, der ikke er
fisk.
Kl. 13.30 er vi i bussen igen og kører til havnen, hvor rund-
visningen med guide på det lukkede område begynder.
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Efter rundvisningen drikker vi vores medbragte kaffe med
kage. 
Kl. 16.00 kører vi mod Brørup igen. Forventet hjemkomst
ca. kl. 16.45.
Bindende tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller
helst på mail: erbodam@gmail.com – senest 20. maj.
Pris: 350 kr. inkl. bus, frokost på ”Sydvesten”, guidet rund-
tur i bus på havnen og kaffe med kage. Drikkevarer er
ekskl.

Søndag den 7. juni kl. 12.00 – Fredenshjem
Tarteletbuffet

Som noget nyt under mottoet ”Brørup spiser sammen”
byder vi på tarteletter.
Der vil være tarteletter med høns i asparges, skinke med
grønærter og gulerødder, men også med fyld der er lidt
anderledes.
Mens vi nyder de lækre tarteletter og den efterfølgende
kaffe med småkager, hygger Olav Mikkelsen for os på kla-
veret.

Bindende tilmelding til Bodil Dam på tlf. 61 70 12 08 eller
helst på mail: erbodam@gmail.com

Hvis du er dårligt gående, henter vi dig gerne – sig det blot
ved tilmelding
Pris: 80 kr. for ovennævnte – Drikkevarer kan købes til for-
nuftige priser.

BRØRUP
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Søndag den 21. juni kl. 14.00 – Fredenshjem 
Banko 

Så er der Banko i Ældre Sagen.

Vi spiller 10 runder ”Københavnerbanko” med 3 gevinster i
hver runde. 
I alt 30 gevinster.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage + 10 kr./spilleplade. 

Onsdag den 24. juni kl. 6.30 – Frederiksborg Slot
og Cirkusrevyen
Endagstur til København 

Vi kører fra P-pladsen
ved Biblioteket kl. 6.30.
På vejen får vi en kop
kaffe med et rundstykke.

Ca. kl. 11.00 ankom-
mer vi til Frederiksborg
Slot, hvor der er guidet
rundvisning på ca. 1,5
time. 
Vi ser bl.a. Repræ sen -
ta tionslokalerne, Slotskirken og Rid der salen. Derefter spi-
ser vi en sandwich og har lidt tid på egen hånd, hvor der
er mulighed for at se mere af slottet eller den pragtfulde
barokhave. 

Kl. 14.30 kører vi til Dyrehavsbakken. Her er der mulighed
for at gå en tur i Dyrehaven, se på livet på Bakken eller
besøge ”Korsbæk”. 
Kl. 17.00 skal vi i Cirkusrevyen og opleve Ulf Pilgårds 40
års jubilæums- og afskedsrevy. Vi har købt den absolut
bedste kategori af billetter, langt fremme i teltet, så det

BRØRUP
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kan kun blive godt. Efter forestillingen er der fælles aften-
smad i Bræddehytten ekskl. drikkevarer. Bræddehytten har
i 2019 fået 4,3 af 5 mulige stjerner.

Kl. 21.00 præcis kører bussen hjemad. Forventet ankomst
til Brørup 00.30.

Detaljeret tidsplan udleveres på turen sammen med billet
Pris: 1.400 kr. 

Prisen dækker: Bus, kaffe med rundstykke, entre og rund-
visning på Frederiksborg Slot, en sandwich, billet til Cirkus -
revyen i bedste kategori, aftensmad, broafgift, dansk
moms, miljøafgift i Kbh., obligatorisk bidrag til rejsegaran-
tifonden og EU-forsikringer.
Drikkevarer er for egen regning.

Vilkår: Rejsen er arrangeret af Ældre Sagen i Brørup.
Teknisk rejsearrangør er Brørup Turistbusser A/S.

Tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com - efter først til mølle-princippet
senest 1. marts 2020. Betaling senest 1. marts 2020 på
konto nr. 7951 - 8790120907.

Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes. Brørup
Turistbusser er medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 836.
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Søndag den 5. juli kl. 14.00 – Brørup Gl. kirke 
Kirkeeftermiddag

I samarbejde med menighedsrådet for Brørup sogn afhol-
der vi en kirkeeftermiddag.
Der vil være en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten vil
der være et foredrag om Brørup gl. kirke.
Derefter er der kaffe og kage i det fri. Ved dårligt vejr drik-
ker vi kaffen i kirken.
Efter kaffen fortæller tidligere graver Christian Gammel -
gaard om kirkegården. 

Tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com - senest 25. juni.
Arrangementet er gratis.

Søndag den 19. juli kl. 14.00 – Fredenshjem
Musik og sang

Til dette arrangement har vi gjort et scoop. Fredenshjems
afholdte leder gennem mere end 25 år Rigmor Bennetsen
har lovet at komme og spille for os denne dag. Skønne
melodier som vi kender, og som vi selvfølgeligt gerne må
synge med på. Vi bruger både de røde sangbøger og høj-
skolesangbogen. Det bliver uden tvivl et glædeligt gensyn
med Rigmor.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

BRØRUP

Vi er fire lokalafdelinger af den landsdækkende almennyttige organisation
Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Rødding - Vejen - Brørup - Holsted
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Søndag den 2. august kl. 14.00 – Fredenshjem
”Veteraner med PTSD, de lever jo i skoven”

Veteran Michael Leuenhagen, Tjæreborg vil fortælle en
anden historie om at være krigsveteran med PTSD (post-
traumatisk stresssyndrom), og hvordan man lever med
det.
Det har givet ar på sjælen, men han har lært at leve med
PTSD, og er kommet videre.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Onsdag 12. august kl. 14.00 – Grilleftermiddag/aften
på Skydebanen
Grilltur til skydebanen på Tirslundvej 49A med kaffe 
og grillmad

Årets grilltur er igen henlagt til Brørup Skyttekreds’ skyde-
bane på Tirslundvej.
Når vi kommer derud, starter vi med en kop kaffe med
kage. Derefter er der frit slag. 

Vi har arrangeret lidt skydning og krolf, I kan gå en tur i
Tirslundskoven eller I kan bare sidde og sludre og måske
nyde en øl eller et glas vin.

Tidligt vil i fornemme duften af grill, og ca. kl. 17.30 bydes
der på lækker grillmad.

I sørger selv for transport, men har du/I problemer, hjæl-
per vi selvfølgelig. Sig det blot til Bodil ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 10. august til Bodil Dam, tlf.
61 70 12 08 eller helst på mail: erbodam@gmail.com 

Pris: 150 kr. inkl. grillmad, kaffe og kage, men uden drik-
kevarer, som kan købes til fornuftige priser.

BRØRUP



48

Søndag den 16. august kl. 14.00 – Fredenshjem
Politibetjent i Grønland

Politiassistent og byrådsmedlem i Vejen Kommune Jacob
Bech Jensen, Lintrup vil fortælle og vise billeder fra sit
ophold fra 1. maj til 1. december 2018 som politibetjent i
Grønland i byen Ilulissat (Jakobshavn), der ligger nord for
Polarcirklen. Jakob havde i en del af perioden besøg af
kone og børn.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Søndag den 6. september kl. 12.00 – Foreningshuset
Høstfest

Vi gentager en succes og arrangerer Høstfest under mot-
toet ”Brørup spiser sammen”.
Vi skal have en sildemad og lidt smørrebrød. 
Imens vi spiser, er der lidt hyggemusik.

Efterfølgende kommer Spilopperne fra Vamdrup med et
spændende repertoire og underholder et par timer med en
indlagt pause, hvor vi får kaffe og småkager.

Bindende tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller
helst på mail: erbodam@gmail.com - senest 3. september.
Hvis du/I er dårligt gående, henter vi gerne – sig det blot
ved tilmelding.

Pris: 100 kr. inkl. mad og kaffe, drikkevarer er ekskl., men
kan som sædvanlig købes til fornuftige priser.

BRØRUP
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Onsdag den 16. og torsdag den 17. september –
Sydsjælland og Lolland Falster

2 dages bustur, hvor vi besøger Herlufsholm Kostskole,
Stevns Klint, Koldkrigsmuseet på Stevnsfortet, lokomotiv-
tur Maribo-Bandholm veteranbane og Frederiksdal Gods.

Onsdag den 16. september afgang fra P-pladsen ved
Brørup Bibliotek kl. 7.30. 

På vejen til Herlufsholm Kostskole holder vi pause og får en
kop kaffe og et rundstykke. På Herlufsholm Kostskole er
der guidet rundvisning i kirken og på dele af skolen. Derfra
kører vi til Stevns Klint, hvor vi spiser en sandwich, inden
vi får en guidet rundvisning på Koldkrigsmuseet på
Stevnsfortet. Vi skal se installationerne i terrænet og dele
af det underjordiske, atomsikrede fort.
Vi kører til Hotel Søpark i Maribo, hvor vi spiser aftensmad
og overnatter.

Torsdag den 17. september skal vi en tur med Da m p lo ko -
motiv på veteranbanen Maribo-Bandholm. 
Vi kører videre til Frederiksdal Gods, hvor der er guidet
rundvisning i det fra TV2 kendte vineri (de laver rødvin på

BRØRUP

Herlufsholm Kostskole.
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kirsebær) og får smagsprøver. Bagefter kører vi videre og
tager færgen Tårs-Spodsbjerg, kører op over Langeland og
Fyn.
På hjemvejen holder vi ind og spiser aftensmad på
Fjeldsted Skovkro og forventer at være i Brørup kl. 20.00.
Detaljeret turplan er udsendt i Brørup sammen med årets
program og kan også rekvireres hos Flemming Lundeman
på tlf. 23 64 62 85 eller på mail: if.lundeman@gmail.com 
Pris: 1975 kr. Tillæg for enkeltværelse 170 kr.

Prisen dækker: Bus, kaffe og rundstykke, sandwich, 2-ret-
ters aftensmad begge dage, madpakke dag 2 og 1 over-
natning i dobbeltværelse. Entre Herlufsholm inkl. guide,
entre på Koldkrigsmuseet inkl. guide, togtur, entre
Frederiksdal Gods inkl. guide og smagsprøver. Broafgift,
dansk moms, miljøafgifter, obligatorisk bidrag til rejse -
garantifonden og EU-forsikringer.
Drikkevarer er for egen regning.

Vilkår: Rejsen er arrangeret af Ældre Sagen i Brørup. Tek -
nisk rejsearrangør er Brørup Turistbusser A/S.

Bindende tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller
helst på mail: erbodam@gmail.com - efter ”først til mølle-
princippet” senest 1. juni 2020. Betaling senest 1. juni 2020
på konto nr. 7951 - 8790120907.
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes. Brørup
Turistbusser er medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 836.

BRØRUP

Stevns Klint.
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Søndag den 20. september kl. 14.00 – Fredenshjem
Foredrag om vin og smagning

I samarbejde med Super
Brugsen i Brørup genta-
ger vi en succes med vin-
smagning.
Vi skal smage 8 rigtig
gode vine fra forskellige
steder i verden.
Vi bliver på en hyggelig
og underholdende facon
guidet gennem smag-
ningen.
Kom og vær med, det er
virkelig en oplevelse.
På dagen er der mulighed for at købe vine med en god
rabat.

Tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com senest 17. september.
Pris: 50 kr.

Søndag den 4. oktober kl. 14.00 – Fredenshjem
Spændende rejse i Dansk Revysangs historie

Revysangens Genklang, Birgitte Antonius på sang og John
Skou på klaver og som fortæller, vil opføre en kabaret
over revysangens udvikling med viser som tidligere er
fremført af bl.a. Dirch Passer, Elga Olga, Preben Uglebjerg,
Marguerite Viby og Lisbeth Dahl.

Kom til en spændende og anderledes eftermiddag, hvor det
selvfølgelig er tilladt at nynne med på alle de kendte viser.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød.

BRØRUP
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Onsdag den 14. oktober kl. 14.00 – 
Lille Veum i Brørup
Bo- og beskæftigelsessted for voksne udviklingshæmmede

Der er sket meget på Lille Veum, siden der var Motel på
stedet. Stedet er nu omdannet til kontorer og værksted for
de ansatte og brugere. Af disse brugere er der 16, som bor
i egne boliger på stedet. Mange kommer udefra og får en
god hverdag både på Lille Veum og i gartneriet på Tirs -
lundsvej.

Vi får en guidet rundvisning, indlæg/ fortælling om stedet,
synger en par sange, og Lille Veum har endvidere været så
flinke at give tilsagn om, at vi får kaffe på stedet.

Tilmelding til Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på
mail: erbodam@gmail.com senest 12. oktober.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Søndag den 18. oktober kl. 14.00 – Fredenshjem
Banko

Så er der Banko i Ældre Sagen.

Vi spiller 10 runder ”Københavnerbanko”, med 3 gevinster
i hver runde. I alt 30 gevinster.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage + 10 kr./spilleplade.

BRØRUP

Vi er fire lokalafdelinger af den landsdækkende almennyttige organisation
Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Rødding - Vejen - Brørup - Holsted
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Søndag den 1. november kl. 11.00 – Fredenshjem
Brunch med musik og fællessang

Som led i vores ”Brørup spiser sammen” vil vi servere
brunch som ta’ selv bord.
Der vil være masser af lækkerier, og samtidig er der dejlig
musik og sang - også fællessang.

Musik og sang leveres af HAUBERG-JESSEN DUO, som
spiller god og glad musik og undervejs også fortæller små
historier om musikken og sangene.
De har i dagens anledning lavet sanghæfter med gode fæl-
lessange.
Skulle nogen være i tvivl er Duoen, Susanne Hauberg på
sang (og måske klaver) og Gudmund Jessen på guitar og
sang.

Bindende tilmelding senest 27. oktober til Bodil Dam, tlf.
61 70 12 08 eller helst på mail: erbodam@gmail.com  
Hvis du/I er dårligt gående, henter vi gerne – sig det blot
ved tilmelding.

Pris: 100 kr. inkl. brunch med juice og kaffe, andre drikke-
varer er ekskl., men kan købes til fornuftige priser.

Søndag 15. november kl. 14.00 – Fredenshjem
Søndagshygge med gløgg og æbleskiver

Så er det snart jul igen.

Vi hygger os med gløgg og æbleskiver og en kop kaffe med
småkager. Imens hører vi julemusik og får et par hygge lige
julehistorier. 

Hvis du vil, er der også mulighed for at klippe lidt julepynt.

Pris: 50 kr. inkl. gløgg, æbleskiver og kaffe med småkager.

BRØRUP
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Onsdag den 25. november kl. 9.30 - Flensborg
Bustur – julemarked i Flensborg og julehandel

Vi kører fra Brørup Bibliotek kl. 9.30. På vejen får vi kaffe
og rundstykker.
Herefter fortsætter vi til Flensborg, hvor vi skal udforske
julemarkedet på egen hånd. De traditionelle punch- og
madboder, de kulinariske lækkerier og håndværk venter
dig på det hyggelige gamle marked.

Kl. 15.00 kører bussen hjemover. Undervejs er der mulig-
hed for julehandel (1 time) ved grænsen. 
Hjemkomst kl. ca. 18.00. 

Bindende tilmelding senest den 21. november til Bodil
Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på 
mail: erbodam@gmail.com
Pris: 225 kr. inkl. bus, kaffe og rundstykke/kage formiddag
og eftermiddag.

Søndag den 6. december kl. 12.00 – Fredenshjem 
Julefrokost

En succes gentages, igen, igen.

Traditionel gammeldags julefrokost med lækker mad, jule-
musik v. Ole Vase og julehygge.

Bindende tilmelding nødvendig senest 3. december til:
Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08 eller helst på 
mail: erbodam@gmail.com

Pris: 180 kr. ekskl. drikkevarer, der kan købes til yderst for-
nuftige priser.

BRØRUP
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Faste aktiviteter

Vi har altid brug for frivillige. Hvis du er interesseret, så
ring til kontaktpersonen for det enkelte område eller til
Flemming Lundeman, tlf. 23 64 62 85.

Kørsel til arrangementer på Fredenshjem og Forenings-
huset. Bodil Dam, tlf. 61 70 12 08.

Bisidder/ledsager
Har du brug for hjælp ved samtaler med f. eks. læge, kom-
mune, bank m.m. Inga Skovgaard Nielsen, tlf. 20 56 52 15.

Telefonstjerne
I samarbejde med Vejen Lokalbestyrelse tilbyder vi tryg-
hedsopkald hver morgen mellem kl. 8.00-8.30. 
Anne Marie Flugt Sørensen, tlf. 23 72 64 27. 

Motion for hjemmeboende demente
Mandage kl. 14.00-16.00 i Foreningshuset.
Motionen foregår i samarbejde med Glad Motion. 
Den demente er ledsaget af pårørende eller frivillige be -
søgsvenner.
Ingrid Pedersen, tlf. 26 80 23 38.

Vågetjeneste 
I samarbejde med Vejen, Holsted og Rødding tilbyder vi
vågetjeneste. Vågetjenesten varetages af frivillige våge  -
koner/mænd, som støtte til alvorligt syge og døende samt
aflastning af de pårørende. De frivillige er uddannet af
Ældre Sagen. 
Henny Skovvang Jacobsen, tlf. 23 26 08 03.
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Besøgstjeneste
Vi har udvidet vores besøgstjeneste, så den nu omfatter
Besøgsvenner, Aflastningsvenner og Pårørendevenner.
Vi tilbyder en besøgsven, hvis du kunne tænke dig en, der
kommer og besøger dig ugentligt.
Vi tilbyder en aflastningsven, hvis du som pårørende har
brug for aflastning et par timer om ugen.
Vi tilbyder en pårørendeven, hvis du som pårørende i en-
keltstående tilfælde har et akut behov
Kamma Pedersen, tlf. 23 30 26 77.

Bowling
Fredage kl. 14.00-17.00.
Sted: Søgården, Stadionvej 11, Brørup.
Lizzy Christensen, tlf. 22 39 02 16.

EDB undervisning
Datastuen på Aktivitetscenter Fredenshjem. 
Se information om vores kurser på vores hjemmeside
www.datastuen6650.dk eller i Aktivitetscenter Fredens-
hjem’s program.
Bernt Jomsdal, tlf. 20 84 34 17.

PC hjælp
Få individuel hjælp til din computer.
Henvendelse på mail: datastuen6650@gmail.com 
Bernt Jomsdal, tlf. 20 84 34 17.

Praktisk hjælp tilbydes
Har du brug for hjælp til mindre opgaver. 
Lis Jensen, tlf. 25 74 25 70 eller 
Ingrid Pedersen, tlf. 26 80 23 38.  
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Gåtur med kørestolsbrugere fra Lundtoft
Hver torsdag kl. 10.00-11.15, når vejret tillader det, går vi
en tur i Brørup. 
Ingrid Pedersen, tlf. 26 80 23 38.

Koordineringsudvalget for frivillighed på Lundtoft
I samarbejde med aktivitetsmedarbejdere og Danske
Seniorer laver vi forskellige aktiviteter. 
Børge Møgelvang, tlf. 29 84 25 35.

Indkøbskørsel
Indkøbskørsel for ældre, som ikke er selvbefordrende. Der
kan højst bestilles kørsel 1 gang hver 14. dag, og gælder
alle bosiddende i den gamle Brørup Kommune. Det er
ingen betingelse at være medlem af Ældre Sagen. 
Kørsel foregår onsdag formiddag efter forudgående hen-
vendelse til Peter Warming, tlf. 61 79 17 97 tirsdag mellem
kl. 16.00-18.00.

Generationsmøder
Vi har et samarbejde med Brørupskolen. Vi har ”Læsetan-
ter”, som læser højt for eleverne i 1. og 2. klasse. 
Vi hjælper med skoleskak m.m.
Mette Hansen, tlf. 60 65 11 39.

Grillvogn
Vi har en grillvogn, som benyttes til socialhumanitære ar-
rangementer og promovering af Ældre Sagen. Den udlånes
også til andre lokalafdelinger og til faste samarbejdspart-
nere mod betaling, med og uden besætning.
Lis Jensen, tlf. 25 74 25 70.
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Brørup lokalbestyrelse

Formand, ældre- og 
sundhedspolitisk
kontaktperson, PR
Flemming Lundeman
23 64 62 85
if.lundeman@gmail.com

Næstformand
Socialhumanitær 
kontaktperson
Jette Ballisager
75 38 12 37 - 30 58 78 03
troelsballisager@gmail.com

Kasserer
Hanne Welling
20 72 13 69
welling@bbsyd.dk

Næstformand,
sekretær, webmaster,
redaktør af "Det sker"
Lis Jensen
25 74 25 70
lisjf.jensen@gmail.com

Frivillighedsregistrator
Peter Warming
61 79 17 97
pwarming127c@icloud.com

Næstformand
Børge Møgelvang
29 84 25 35
lbm@bbsyd.dk

Medlemsregistrator
Kamma Pedersen
23 30 26 77
n.p.pedersen@privat.dk

Suppleant
Mette Hansen
60 65 11 39
mette.hansen1947
@gmail.com

Suppleant
Jens Erik Andersen
28 35 56 37
jeand@bbsyd.dk

Udenfor for bestyrelse
Arrangementstilmeldinger
Bodil Dam
61 70 12 08
erbodam@gmail.com

Mobil Pay nr. 32349

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/broerup
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Kontakt

os for et godt

tilbud

Vi arrangerer:
Udflugter, studieture,

skole- og grupperejser.

Vi deltager gerne i 

planlægningen af jeres

næste udflugt.

Medlem af rejsegaranti-
fonden nr.: 836

75 38 13 43
Søndergade 51 · Brørup
www.btbusser.dk
email@btbusser.dk
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HOLSTED

Boldgymnastik
Boldgymnastikken begynder den 6. januar kl. 9.00 

Der vil blive undervist 11 gange, med slutdato den 23.
marts, (ferie i uge 7). Instruktør: Brørup Fysioterapi. 
Pris 220 kr.

Kontakt: Kaj Kristiansen, tlf. 75 39 29 79/20 20 91 41 eller
Dorthe Hallen, tlf. 24 80 15 96.

Seniordans  
Seniordans begynder den 8. januar kl. 10.00-12.00

Der vil blive undervist 12 gange med slutdato den 1. april
(ferie i uge 7).                                                                        

Instruktør er Hanna Nielsen fra Esbjerg. Pris 240 kr.
Kontakt: Kaj Kristiansen, tlf. 75 39 29 79/20 20 91 41.

Højskolesangeftermiddag i Sognegården 
den 13. januar kl. 14.00 til 16.00
Kristian S. Larsen, organist ved Holsted kirke vil stå for
arrangementet, hvor han kort vil præsentere sangene

Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding i Midtpunktet senest 7. januar.

Arrangør: Holsted Menighedsråd, Ældre Sagen Holsted,
Danske Seniorer Holsted og Temagruppen i Midtpunktet.
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Virksomhedsbesøg hos Ehcolo A/S, Smedevej 10,
Tobøl den 16. januar kl. 15.00   

Vi skal denne gang besøge en lokal virksomhed, der bl.a.
fremstiller fuldautomatiske pakke- og palleteringsanlæg

Tilmelding: Egon Pedersen, tlf. 51 74 03 42 senest tirsdag
den 7. januar 2020.

Fællesspisning i Sognegården den 30. januar 
kl. 17.30 til 20.00
Kom og mød andre i socialt samvær, hvor du kan nyde
"det gode måltid”.

Der vil blive serveret en varm ret, dessert, kaffe og en
småkage. Der er vand på bordene, og du er velkommen til
at medbringe drikkevarer. Pris: 70 kr.

Tilmelding: Midtpunktet, tlf. 24 80 15 96, 
mail: doha@vejen.dk
Det er dog først muligt at tilmelde sig og betale fra den 9.
januar og indtil en uge før arrangementet.

Arrangør: Holsted Menighedsråd, Ældre Sagen Holsted,
Danske Seniorer og Midtpunktet Holsted Aktiv Center.
Behov for kørsel? kontakt Dorthe Hallen, tlf. 24 80 15 96.
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Søndag den 9. februar kl. 14.30 i Blomsterengen
Søndagscafe 

"Lidt go' musik", bestående af Anni og Eigil, der synger,
ledsaget af Merethe på klaver,  kommer og sørger for, at vi
får en munter eftermiddag. Entre og kaffe: 40 kr.
Kontakt: yrsa Christensen, tlf. 75 39 84 13/20 45 95 76.

Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 i Sognegaarden,
Holsted                                                              
Foredrag: Glæden ved livet, Glæden ved sport trods handicap.

Fhv. idrætslærer gennem 38 år Erik Kolmos kommer og
beretter om de udfordringer, det er at dyrke sport og lave
andre aktiviteter, selv om han har måttet stoppe med sit
arbejde på grund af sygdommen sclerose. Hør bl.a. om en
cykeltur til Skagen, 1500 dage i træk med løb og meget
mere.  Entre og kaffe: 40 kr.
Kontakt og tilmelding til: Egon Pedersen, tlf. 51 74 03 42.

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Skovpavillonen,
Holsted 
Årsmøde

Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne af Ældre
Sagen. Der afsluttes med et traktement.                 
Tilmelding: Kaj Kristiansen, tlf. 75 39 29 79/20 20 91 41. 

Søndag den 19. april kl. 14.30 i Aaparken
Søndagscafe

Sang- og Musikforeningen "Spilop" kommer og underhol-
der med musik og sang fra alle verdensdele. De medbring-
er sanghæfter til brug ved fællessang. Kom og vær med til
en festlig eftermiddag. Entre og kaffe: 40 kr.
Kontakt: Mary Ann Pedersen, tlf. 21 25 91 54.
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Torsdag den 23. april kl. 17.30 til 20.00
i Sognegaarden, Vestergade 15, Holsted
Fællesspisning

Kom og mød andre i socialt
samvær, hvor man kan
nyde "det gode måltid".
Undervejs vil der være
fællessang. 
Der vil blive serveret en
varm ret, dessert, kaffe og
en småkage. 
Der er vand på bordene,
men man er velkommen til
selv at medbringe drikkevarer. - Pris: 70 kr.

Tilmelding: Midtpunktet, tlf. 24 80 15 96, 
mail: doha@vejen.dk tidligst den 2. april  og indtil en uge
før arrangementet -  max. 70 personer. 

Arrangør: 
Holsted Menighedsråd, Ældre Sagen Holsted, Danske
Seniorer, Holsted og Midtpunktet Holsted Aktiv Center.

Behov for kørsel? kontakt Dorthe Hallen, tlf. 24 80 15 96.

Søndag den 17. maj kl. 14.30 i Aastruplund
Søndagscafe

Musiker Jens Sandager kommer og underholder med sin
glade musik, som spilles på forskellige instrumenter. Som
festmusiker har han underholdt i mere end 34 år. 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.
Entre og kaffe: 40 kr.

Kontakt: Bente Lis Jensen, tlf. 75 39 82 46/21 67 15 61.  
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Søndag den 17. maj kl. 14.00
Koordinationsudvalget afholder hyggeeftermiddag i
Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

Den Musikalske historie
om Kim Larsen.

Vi har bestilt spillemand
Anders Munch til at give
koncert med Kim Larsen
fortolkninger.
Anders Munch lægger
vægt på anekdoter, sjove
historier og god musik og
hvor der er lagt vægt på
historien om Kim Larsen,
såvel som musikken.

Syng med, læn dig tilbage, nyd musikken og historierne.

Der serveres sandwich, 1 øl/vand/sodavand samt kaffe og
småkager. Pris 100 kr.
Glæd dig til en dejlig eftermiddag.

Tilmelding til Conja Jensen tlf. 23 36 35 68 eller mail
conja@rnet.dk senest den 11. maj.

RØDDINGHOLSTED
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Fredag den 14. august    
Udflugt til Ærø

Udflugten vil i år gå
til den dejlige lille
perle Ærø, beliggen-
de i det sydfynske
øhav, og hvor der er
et slogan, der hed-
der "Alt er vand ved
siden af Ærø". 

Planen er, at vi kører fra Centralhotellet kl. 7.45 og fra
Fakta kl. 8.00. Undervejs til færgen i Svendborg vil vi gøre
holdt for at få kaffe og et rundstykke. 

Kl. 10.05 sejler færgen mod Ærø. Vi ankommer til Ærøs -
købing kl. 11.20, hvor der vil stå en guide på bussen. Mens
vi bliver kørt omkring på øen, vil vi få fortalt om øens
historie og seværdigheder. 
På rundturen vil der være  pauser, hvor der bl.a. er tid til
at nyde de håndmadder og drikkevarer, som er medbragt i
bussen. 

Kl. 15.25 skal vi med færgen retur fra Søby til Fåborg.
Herfra vil vi køre mod Vissenbjerg Storkro, hvor der venter
os en 2-retters menu (drikkevarer er på egen regning).                                                                      

Vi regner med at være hjemme i Holsted igen ca. kl. 20.15.
Pris for alt dette er 625 kr., som skal betales ved tilmel-
ding.                                                       

Tilmelding til Kis Aarhus fra den 17. juli kl. 8.00, på 
tlf.  20 32 80 95. 

Evt. spørgsmål til turen: 
Nes Bech, tlf. 75 29 21 28/23 31 25 06  eller         
Andreas Lund-Jensen, tlf. 20 29 27 56.

RØDDING
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Speedway på Moldow Arena
I august/september vil vi i samarbejde med Moldow
Speed waycenter gentage succesen med at overvære et
løb. Dato og tidspunkt vil blive annonceret senere.

Kontakt: Nes Bech, tlf. 75 29 21 28/ 23 31 25 06.

Søndag den 6. september kl. 14.30 i Blomsterengen
Søndagscafe

Harmonikabanditterne, der består af Hanne Nielsen og
Aage Ellegaard - der også spiller på sav, kommer og under-
holder med sange af bl.a. Hansi Hinterseer og Tørfisk. 
Der er lagt op til en fornøjelig eftermiddag.
Entre og kaffe: 40 kr.

Kontakt: yrsa Christensen, tlf. 75 39 84 13/20 45 95 76. 

RØDDINGHOLSTED
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Boldgymnastik                                                 
Boldgymnastikken begynder igen den 7. september 
kl. 9.00

Der vil blive undervist 13 gange, med slutdato den 7.
december, (ferie i uge 42) Instruktør: Brørup Fysioterapi.
Pris 260 kr.

Kontakt: Kaj Kristiansen, tlf. 75 39 29 79/20 20 91 41
eller Dorthe Hallen, tlf. 24 80 15 96.

Seniordans 
Seniordans begynder igen den 16. september kl. 10-12

Der undervises 11 gange, med slutdato den 2. december
(ferie i uge 42). 
Instruktør er Hanna Nielsen fra Esbjerg. Pris  220 kr.
Kontakt: Kaj Kristiansen, tlf. 75 39 29 79/20 20 91 41. 

Søndag den 4. oktober kl. 14.30 i Aaparken
Søndagscafe

Denne eftermiddag vil Bjarne Hansen, Holsted underholde
os med bl.a. Giro 413 melodier. Kom og syng med til den
gode musik.
Entre og kaffe: 40 kr. 

Kontakt: Mary Ann Pedersen, tlf. 21 25 91 54.    

Søndag den 8. november kl. 14.30 i Aastruplund
Søndagscafe

Kolding Mandskor, der er et større kor, kommer og under-
holder med et repertoire, der spænder over mange genrer.
Kom og få en god oplevelse. - Entre og kaffe: 40 kr.

Kontakt: Bente Lis Jensen, tlf. 75 39 82 46 / 21 67 15 61. 
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Faste aktiviteter

Indkøbskørsel  
Indkøbskørsel for ældre, som ikke er selvbefordrende. Der
kan højst bestilles kørsel en gang hver 14. dag, og kørslen
gælder alle bosiddende i gamle Holsted kommune. 
Kontakt Egon Pedersen, tlf. 51 74 03 42 eller 29 27 09 36
(tirsdag ml. 10.00-11.00) Det er ingen betingelse, at du er
medlem af Ældre Sagen.

Tryghedsopkald   
Ring til Sonja Kristensen, som tager sig af  de sociale og
humanitære opgaver.
Kontakt: yrsa Christensen, tlf. 75 39 84 13 / 20 45 95 76.   

Gå med tjeneste 
Vi ved, at mange ældre er ængstelige i situationer, hvor de
skal til læge, sygehus eller specialister m.m. Hvis der ikke
er mulighed for ledsagelse gennem hjemmeplejen eller
slægtninge, står vi til rådighed.
Kontakt: yrsa Christensen, tlf. 75 39 84 13 / 20 45 95 76.   

Vågetjeneste
Lokalbestyrelserne i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted i
samarbejde - tilbyder vågetjeneste.         
Vågetjenesten varetages af frivillige, af Ældre Sagen
uddannede vågekoner / mænd som støtte og aflastning til
alvorligt syge, døende og deres pårørende.
Kontakt: Henny Skovvang Jacobsen, tlf. 23 26 08 03.  

Omsorg og menneskelighed     
Er du som pårørende til en dement eller alvorligt syg kørt
træt, kan du få aflastning af vores erfarne hjælpere.
Kontakt: yrsa Christensen, tlf. 75 39 84 13 / 20 45 95 76.   
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Besøgstjeneste 
Vi besøger borgere, som har lyst til nye bekendtskaber.
Besøgsforholdet er bygget op omkring tillid og gensidig-
hed. Både besøgsværten og besøgsvennen har glæder af
samværet. Der tilbydes et ugentligt besøg, eller efter af -
tale. Besøgsindholdet skaber I sammen.                     
Opstart og koordinering af besøg - kontakt Ingrid Rask
Nielsen, tlf. 40 21 34 50.

Kørestolsræs     
Torsdage i lige uger kl. 9.45-11.30 i Blomsterengen. 
Er du ældre kørestolsbruger, der har lyst til en tur i den
friske luft og til lidt socialt samvær, så vær med til "køre-
stolsræs". Husk tilmelding dagen før inden middag til Bente
Lis Jen sen, tlf. 75 39 82 46 / 21 67 15 61.

Bisiddertjeneste   
Nogle ældre kan have svært ved at overskue, gennemføre,
huske og følge op på samtaler/aftaler med f.eks. ejen-
domsmægler, advokat, kommune eller pengeinstitut.
Bisidderen kan hjælpe brugeren med at forklare sig, hvis
brugeren beder om det. Bisidderen fra Ældre Sagen har
tavshedspligt.                                             
Kontakt: Mary Ann Pedersen, tlf. 21 25 91 54.

En hjælpende hånd  
Har du brug for hjælp til små ting i hjemmet, f.eks. at skifte
en pære, sikringer eller batterier, ordne en stram skuffe,
banke et søm i væggen eller andre små reparationer, så kan
du ringe til Leo Jacobsen, tlf. 23 66 63 31 eller til Arne
Jørgensen, tlf. 24 80 37 40.                               
Kontakt: Andreas Lund-Jensen, tlf. 20 29 27 56.

HOLSTED
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IT-hjælp  
Har du problemer med din PC? Prøv at kontakte vores IT-
hjælper Jens Hansen, Holsted, tlf. 30 32 37 97 eller mail:
jens.j.hansen@hansen.mail.dk - Skype nr.: 65 74 15 23. 
Han kan også kontaktes i Midtpunktet mandag formiddag.
Kontakt: Kaj Kristiansen, tlf. 20 20 91 41 / 75 39 29 79.

EDB undervisning
- se www.datastuen6650.dk - kontaktperson: Bernt Joms -
dal, tlf. 20 84 34 17.

Fitness / Motion  
Vi har lavet en god aftale med Sport og Fitness i Medius om
benyttelse af motionscenteret.                                
Se priser på www.holsted.sportogfitness.dk eller kontakt
tlf. 91 23 05 91

RØDDINGHOLSTED

Vi er fire lokalafdelinger af den

landsdækkende almennyttige organisation 

Ældre Sagen, som er uafhængig

af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Brørup - Holsted - Rødding - Vejen
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HOLSTED

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/holsted

Holsted lokalbestyrelse

Formand 
It og teknologi, Webmaster 
Kaj Kristiansen 
75 39 29 79 / 20 20 91 41
FM.Holsted.569
@aeldresagen.dk

Næstformand/
Social - hum. Kont.
yrsa Christensen
75 39 84 13 / 20 45 95 76
yrsagram@gmail.com

Ældrepolitik   
Nes Bech
75 39 21 28 / 23 31 25 06
kirsten-nes@os.dk

Sundhedspolitik  
Bente Lis Jensen
75 39 82 46 / 21 67 15 61
mamrelund5@gmail.com 

Sekretær   Arrangementer
og aktiviteter, Webmaster     
Andreas Lund-Jensen
20 29 27 56
lundjensen@stofanet.dk

Besøgstjeneste/Koordinator -
Kont.
Ingrid Rask Nielsen
40 21 34 50
irn@awn.dk

Kasserer   
Kirsten Marie Aarhus
20 32 80 95
KS.Holsted.569
@aeldresagen.dk

1. Suppleant, 
kørselskoordinator  
Egon Petersen  
51 74 03 42
mep@postkasse.com

2. Suppleant, bisidder 
Mary Ann Pedersen
21 25 91 54
maryannpedersen54
@gmail.com

Mobil Pay nr. 25 95 86
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Hos AutoPartner har vi det rigtige udstyr, 
opdateret uddannelse og adgang til tek-
niske data fra alle bil-fabrikker – det giver 
mulighed for at få din bil serviceret på et 
AutoPartner værksted i garantiperioden 
og samtidig beholde fabriksgarantien.

Kør ind til din lokale AutoPartner 
eller på www.autopartner.dk 

Kør ind og book

SERVICE TIL DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Holsted Autohandel
Østergade 36
6670 Holsted
Tlf.: 75 39 66 91
holsted-autohandel@mail.dk

HOLSTED AUTOHANDEL GIVER 10% RABAT TIL  MEDLEMMER AF ÆLDRESAGENKør ind og book

IL DIE TCIVRES
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DVD udlejning · Taletidskort
Danske Spil · Spillehal · Cash Point
Cewe Fotoservice · GLS pakkeshop

Friskbagt bagerbrød
Blomster & gaveartikler m.m.
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RØDDING
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24 42 13 40
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”Tryksager der
rammer plet”

Vi sigter efter de bedste resultater

 

      
   

      
  

      
  

      
   

      
 

      
 

                              

- en del af   
PR Offset ApS

Bestil dine tryksager hos Rødding Bogtrykkeri 

– vi er klar til at give den bedste rådgivning 

- og service er et nøgleord for os.

Sønderalle 1 · 6630 Rødding · Tlf. 7484 1415 · mail@roddingbogtryk.dk

Begravelsesforretning
GADEBERG 

Mennesket i centrum
Mette Gadeberg Tlf.: 20 32 11 44

Jesper Lykke Christensen Tlf.:  92 44 07 07
Brøndsvej 17, Vejen   Søndergade 38, Holsted

www.gadeberg-bedemand.dk

velsesforretningBegra
GAGA  

velsesforretning
ADEBERGADEBERG  

.gadeberg-bedemand.dkwww
ejen   S   Brøndsvej 17, V

ykke Christensen Jesper L
Mette Gadeberg 

Mennesket i centrum

 

.gadeberg-bedemand.dk
ejen   Søndergade 38, Holsted

Tlf.:  92 44 07 07ykke Christensen 
1 44Tlf.: 20 32 1Mette Gadeberg 

Mennesket i centrum
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