
 

aktivitet.middelfart@gmail.com 

- fyldt med gode oplevelser 

Program for  
1. halvår 2020 

VEJEN TIL ET AKTIVT SENIORLIV 

 



Jan. Foredrag om døvblinde 
13. Seniorhuset I.P. Schmidt, Den store foredragssal,  
 Vendersgade 4, Fredericia kl. 14-16. 
 Foredragsholder Eva Olesen fortæller om, hvad det vil 

sige at miste to af de vigtigste sanser - at være døv-
blind. Hvordan klarer man en hverdag og hvordan kan 
man kommunikere som døvblind? Arrangeret af Ældre 
Sagen Fredericia. 

 Tilmelding på www.aeldresagen.dk/fredericia 
 Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Betales online eller  
 v/tilmelding til 3001-12762585. 
 
Jan. Ejendomsvurdering, arv, testamente mv. 
15.  Lillebælthallen, Færøvej 74, Middelfart kl. 14-16.30. 
# 619 Heidi fra ejendomsmægler Estate Strandtoft gør os   

klogere på den nye lov om ejendomsvurderinger, og 
advokat Jeppe Vang Madsen fortæller om arv og testa-
mente. Derefter vil Mia Møller fortælle om fremtidsfuld-
magter - noget vi alle bør overveje. 

 Kaffe og kage. Tilmelding senest 14.1. online eller 
på 23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com. Gratis. 

Side 2 

Du kan hente Ældre Sagens app til din tablet og/eller smartphone i 
App Store (IOS) eller Google Play (Android). 
Her findes også dit medlemskort. 

 

www.aeldresagen.dk/middelfart -  fm.middelfart.445@aeldresagen.dk 
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Tilmelding til arrangementer: 
For at lette vores frivillige bedes tilmeldinger så vidt muligt foretaget online på 
vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/middelfart 
 
Betaling: 
Når der bookes online, kan der for betalingsarrangementer normalt betales med 
Dankort samtidig med bestillingen. 
I andre tilfælde bedes indbetaling foretaget ved bankoverførsel umiddelbart ef-
ter tilmeldingen til det kontonummer, der står anført ved det enkelte arrange-
ment. Husk at anføre på betalingen, hvem betalingen gælder for og til hvilket 
arrangement. En tilmelding er ikke bindende for Ældre Sagen, før betalingen er 
registreret af vores kasserer. 
 
Afmelding: 
Tilmeldinger til Ældre Sagens arrangementer er bindende. 
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, hvor du er tilmeldt, beder 
vi dig om at afmelde din deltagelse hurtigst muligt, så vi kan give din plads til en 
anden. 
 
Penge tilbage: 
For betalingsarrangementer gælder det, at der ikke betales penge tilbage, før 
arrangementet er fuldtegnet og vi kan afsætte din billet til anden side. Hvis du 
selv afsætter din billet til anden side, bedes du afgive oplysninger om den nye 
rejsende til den arrangementsansvarlige. 
Hvis forhindringen skyldes sygdom eller lignende, kan du muligvis få udgiften 
refunderet via din rejseforsikring. 
 
NY EU LOV FOR NETHANDEL GENNEM BOOKINGSYSTEMET 
14. september trådte en ny EU-lov i kraft om 2-step-verifikation ved online    
betaling. 
Det betyder, at ved transaktioner over 450 kr. får betaleren tilsendt en kode på 
SMS, som de skal indtaste i betalingsvinduet. Kan man ikke modtage SMS, kan 
man benytte sit NemId. Det gælder for betaling med betalingskort, men ikke for 
MobilePay. 
Hvis du har problemer med dette, bedes du kontakte den arrangementsansvar-
lige. 
 
Har du givet os din e-mailadresse? 
Den er vigtig for os at have. 
Når du tilmelder dig et arrangement via hjemmesiden og ikke har opgivet din    
e-mailadresse til os, kan der ikke sendes en kvittering for din tilmelding fra 
bookingsystemet. 
Derfor beder vi dig om at give os (bestyrelsen) din e-mailadresse, så vi kan få 
den registreret. Det vil gøre det lettere for dig og for os. 
Du kan også selv gøre det på Ældre Sagens hjemmeside www.aeldresagen.dk/
middelfart 
 
 

Jan. Foredrag om iPad for øvede 
16.  Frivilligcentret, Teglgårdsparken 17, Middelfart 

 kl. 14.30-16.30. Du har haft din iPad i et stykke tid og er 
 dus med betjeningen af den, men er kørt fast. Du kunne 
 tænke dig at komme i gang med nogle af de mange  
 andre muligheder. Tag din iPad og Apple-id/andre    
 nødvendige koder med. Vi arbejder i grupper.        
 Max 12 personer. Tilmelding online eller til                 
 Lone Ebbesen,  21 44 66 18, ebbesen@stofanet.dk. 

 
Jan. Hjælper du en du holder af? 
20.  Ældrecentret Fænøsund , Vestre Hougvej 70,          

 Middelfart  kl. 14-15.30. Socialrådgiver Anne-Birgitte 
 Sindal fra  Ældre Sagens rådgivning holder oplæg for 
 dig, der er pårørende til en svækket eller sygdomsramt 
 person. Hvordan takler man nye opgaver og udfordrin-
 ger?  Og hvor kan man henvende sig for at få hjælp? 

 Max 90 deltagere. Alle er velkomne - også ikke- med-
 lemmer. Tilmelding senest 17.2. online eller på           
 23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com. 
 Kaffe og kage. Gratis. 
 
Jan. Eftermiddagsbio ” JUDY” 
27. Panorama biografen kl. 13.30-15.30. 
 Judy er en biografisk film om den amerikanske sanger 
 og skuespiller Judy Garlands liv i 1969, da hun ankom-
 mer til London til en række udsolgte koncerter på Talk 
 of the Town. Tilmelding senest 23.1. online eller på     
 23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com 

Pris 95 kr. for film og kaffe. Betales ved indgangen. 
 
Jan. Er højskole noget for mig? 
27. Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4, Fredericia 
 kl. 14-16. Højskoleforstander Maria Kangas Christen-
 sen kommer og fortæller om Seniorhøjskolen 
 i Nørre Nissum og om opholdet, som vi i samarbejde 
 med Ældre Sagen Fredericia tilbyder fra 29. juli til        
 4. august.  Tilmelding senest 23.1. til 23 39 26 95,       
 75 91 23 92, helios@profibermail.dk 
 Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. Betales ved indgangen. 
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Feb. Lokalhistorie i Middelfart 
24.  Ældrecentret Fænøsund, Vestre Hougvej 70, Middelfart 
# 620 kl. 14.30-16. Hvordan var det at være ung i Middelfart i 
 1960? Ole Høyer, formand i Middelfart og  Omegns   
 Lokalhistorisk Forening, fortæller om livet som ung i 
 Middelfart. Eftermiddagen slutter med en orientering om 
 foreningens aktiviteter i Middelfart. Kaffe og kage. 
 Max 90 deltagere. Gratis. 
 Tilmelding senest 23.1. online eller på 23 27 48 26,  
 aktivitet.middelfart@gmail.com 
 
Feb. Slægtsforskningskursus - 6 lektioner/6 torsdage 
27.2-2.4. Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart 
# 430 kl. 13-15. Fødsels-/dåbsdato og -sogn, konfirmations-
 dato og -sogn, vielsesdato og -sogn mm. 
 Vi lærer at søge i både affotograferede og renskrevne 
 kirkebøger og folketællinger. Medbring papir/blyant og 
 PC og første gang gerne egen dåbs-/navneattest. 
 Kaffe/the/kage 20 kr. Max 10 deltagere. 
 Tilmelding senest 13.2. online eller til Lone Ebbesen,  
 21 44 66 18, ebbesen@stofanet.dk 
 
Mar. iPad for begyndere 
5. Frivilligcentret (indgang fra gavlen), Teglgårdsparken 
 17, Middelfart kl. 14.30-16.30. 
 Foredraget er rettet mod jer, der har problemer med at 
 komme i gang med jeres iPad eller overvejer anskaf-
 felse af en. Der arbejdes evt. i grupper. Max 12 pers. 
 Tilmelding online eller til Lone Ebbesen, 21 44 66 18, 
 ebbesen@stofanet.dk 
 
Mar. Årsmøde for medlemmer 
10. Ældrecentret Fænøsund, Vestre Hougvej 70, Middelfart 

kl. 17.30-21. 
 Dagsorden iflg. vedtægterne. Beretning kan hentes på  
 www.aeldresagen.dk/middelfart fra 1. marts. 
 Gæstetaler: Formanden for Region Syddanmarks  

sundhedsudvalg, Poul Erik Svendsen. 
 Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. 

februar. Efter mødet er Ældre Sagen vært ved et lille 
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Petanque Middelfart 
Onsdage kl. 10-12.  
Petanquebanen, Færøvej 54 ved MB & BK's klubhus, Middelfart. 
Startdato er afhængig af vejret. 
Jesper Sele, 41 16 31 30. 
Ældre Sagen: Ivan Dørr, 23 27 48 26,                                         
aktivitet.middelfart@gmail.com 
Pris: De første par gange er gratis, derefter afregnes direkte med 
klubben 100 kr. pr. år. Der kan lånes kugler på banen. 
 
 
 
 

Hvis du ikke får NYHEDSBREVET fra din og/eller andre lokal-
afdelinger, kan du gå ind på lokalafdelingens hjemmeside og    
klikke dig ind med din e-mailadresse, så får du det automatisk, 
hver gang de sender noget ud. 
Gå ned i bunden af hjemmesiden, så finder du det: 
Fx www.aeldresagen.dk/middelfart eller www.aeldresagen.dk/
assens eller andre afdelinger. 
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 program på hjemmesiden. 
 Tekn. rejsearr. Willemoes Rejser. 
 Tilmelding senest 20.7. online eller på 23 27 48 26,   
 aktivitet.middelfart@gmail.com 
 Pris: 3.900 kr. Tillæg for enkeltværelse 700 kr.  
 Betales ved tilmelding på 0815-8159712371.  
 
Krolf Ejby 
Mandage kl. 14-16 og tirsdage kl. 19-21. 
Ejbyhallen, Halvej 5. Startdato er afhængig af vejret. 
Krolf er en krydsning mellem kroket og golf. Der spilles på en bane 
med 12 huller.  
Ældre Sagen: Ivan Dørr, 23 27 48 26,                                         
aktivitet.middelfart@gmail.com. 
Tilmelding: Hans Ove Andersen, 81 11 09 31,  
hansoveejby@yahoo.dk 
Pris: Kølle og kugle kan lejes for 4 kr. pr. gang. Betales til Ejby 
Krolf. De første 3 gange er gratis. 
 
Krolf Nørre Åby 
Tirsdage kl. 14-16. 
Æblehaven 5 - før Kongshøjcentret. Startdato er afhængig af vej-
ret. Efter spillet hyggeligt samvær i vores klubhus. Yderligere op-
lysninger på www.noerreaabykrolfklub.dk eller hos Finn Lorentzen.  
Ældre Sagen: Ivan Dørr, 23 27 48 26,                                         
aktivitet.middelfart@gmail.com 
Tilmelding til Finn Lorentzen, 40 56 62 66. 
Pris: De første 4 gange er gratis, derefter er der et årligt medlems-
kontingent på 200 kr. Kølle og kugler kan lånes.  
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traktement for tilmeldte. Max. 100 deltagere til trakte-
ment. Transport arrangeres fra Ejby Station og Brugsen 
i Nr. Åby efter aftale. Tilmelding online eller på  

 23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com senest 2.3.  
 
Mar. Eftermiddagsbio ” LITTLE WOMEN” 
30. Panorama biografen kl. 13.30-15.30. 
 Det romantiske drama er en ny filmatisering af Louisa 
 May Alcotts klassiske roman, der har den danske titel 
 ”Pigebørn”. Historien følger fire søstre i tiden efter den 
 amerikanske borgerkrig. 

Tilmelding online eller på 23 27 48 26,  
aktivitet.middelfart@gmail.com senest 26. marts. 
Pris 95 kr. for film og efterfølgende kaffe. Betales ved 
indgangen. 
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Apr. Koncert med Glenn Millers Orchestra 
4. Kl. 13.30 fra Lillebælthallen, kl. 14 Fredericia Banegård/ 

Jernbanegade. 
 Til koncerten i Musikhuset Esbjerg kan du både se frem 

til Glenn Millers hits som In the  Mood og Moonlight   
Serenade og mindre kendte sange fra bandets enorme 
repertoire. Forplejning i bussen. 

 Tilmelding senest 20. feb. til Anton og August Rejser,  
 60 89 11 55, antonogaugustrejser@mail.dk 
 Pris: 895 kr. Betales ved tilmelding på  3193–

3205403159. 
 
Apr. Arbejd med iPad i workshop 
16. Frivilligcentret (indgang fra gavlen), Teglgårdsparken 
 17, Middelfart kl. 14-16. Kurset er rettet mod jer, der er 
 kommet i gang men alligevel har problemer med 
 at arbejde med iPad. Der arbejdes evt. i grupper. Max 
 12 personer. Tilmelding online eller til Lone Ebbesen, 
 21 44 66 18, ebbesen@stofanet.dk. 
 
Apr. Spis-sammen Middelfart 
20. Lillebælt Sport og Kultur, Færøvej 74, Middelfart          

kl. 12.30-15. 
 Menu: Hamburgerryg med hvide kartofler, asparges-

sauce, og dampede grøntsager. 
 Dessert: Gammeldags æblekage. Inkl. 1 genstand og 

kaffe. Max 120 deltagere. 
 Underholdning v/Olsen Trio. Tilmelding online eller på 

23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com senest 
13.4. Pris: 90 kr. - ikke medlemmer 135 kr. betales    
online eller på 0755-3225755077 v/tilmelding. 

 
Apr. Spis-sammen Ejby 
22. Ejby Hallen, Halvej 5, Ejby kl. 12-14.30. 
 Menu: Gammeldags kyllingesteg, hertil salat med 

asparges og ovnbagte rabarber, agurkesalat, hvide  
kartofler og sauce. Til dessert jordbærrand med rå-
creme. Dertil 1 øl/vand eller 1 glas vin og kaffe. 

 Max 100 deltagere. Underholdning v/Claus Petersen. 
 Tilmelding online eller på 23 27 48 26,                         
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 Her skal vi opleve familien Svanes velbevarede kunst-
 hjem. Borgmester Hans Møller Olsen, fra Almegård, 
 Nyrup vil være guide på noget af turen. 
 Kaffe og kage ved bussen på hjemturen. 
 Tilmelding online eller på 23 27 48 26,                       
 aktivitet.middelfart@gmail.com senest 25. maj. 

Pris: 780 kr. Ikke-medlemmer 860 kr. Betales online  
eller v/tilmelding på 0755-3225755077. 
 

Jun. Sønderborg Sommerrevy - eftermiddag 
27. Lillebælthallen kl. 11, Fredericia Banegård kl. 11.30. 
 Efter opsamling kører vi til Sønderborg, hvor vi får      
 frokost (drikkevarer for egen regning) og skal se årets 
 revy  ”Latter uden grænser”. 
 I år er der flere nye ansigter: Pelle Emil Hebsgaard,   

Lone Rødbrun, Karsten Jansfort, Jeanne Boel,         
Max-Emil Nissen samt kapelmester Thomas Pakula. 

 Læs mere om revyen her: www.sommerrevy.dk 
 Tilmelding til Jette Jakobsen, 23 42 81 86,                 
jette@hother7000.dk senest 15.3. Husk navn. 
Pris: 760 kr., betales på www.aeldresagen.dk/fredericia 
eller på 3001-12762585. 
 

Jul. Højskoleophold 
29.7.-4.8. Kl. 10.45 Lillebælthallen, kl. 11.15 fra Fredericia 
 Banegård. Dette års højskoleophold bliver på Senior-
 højskolen Nørre Nissum, som tilbyder et spændende 
 program med foredrag og udflugter. 
 Vi har 12 dobbeltværelser og 26 enkeltværelser indtil   
 1. marts – reserveres efter ”først til mølle” princippet. 
 Tilmelding senest 1. marts til Olaf Helios, 23 39 26 95, 
 75 91 23 92, helios@profibermail.dk.  
 Pris: 5.300 kr. tillæg for enkeltværelse 400 kr. 
 
Aug. Tur til Skagen og Læsø 
23.-26. Kl. 7.15 Ejby Station, kl. 7.30 Brugsen Nr. Åby, kl. 7.45 
# 801 Lillebælthallen og kl. 8.15 Fredericia Banegård. 
 Mønsted Kalkgruber, med Sandormen til Grenen, sejltur 
 til Læsø, Voergaard Slot, Kunstmuseet Skagen. 
 3 overnatninger på Skagens Hotel. Læs udførligt       
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 aktivitet.middelfart@gmail.com senest 15.4. 
 Pris: 95 kr./135 kr. betales online eller på 0755-

3225755077 v/tilmelding. 
 
Apr. Tablets med Android for begyndere 
23. Frivilligcentret (indgang fra gavlen), Teglgårdsparken 
 17, Middelfart kl. 14.-16. 
 Vi gennemgår opbygning, betjening og generelle    
 funktioner, herunder internet og mail. Apps - hvordan 
 finder, henter og bruger man dem? Vi regner med at 
 drøfte spørgsmål og emner, der dukker op undervejs, 
 eller som I har med hjemmefra.  
 Medbring gerne jeres Android-tablet. Max 12 deltagere. 
 Tilmelding online eller til Lone Ebbesen, 21 44 66 18, 
 ebbesen@stofanet.dk 
  
Maj Tur til GASmuseet, Hobro 
5.  Kl. 6.30 Ejby Station, kl. 6.45 Brugsen Nr. Åby,  
# 813 kl. 7 Lillebælthallen, kl. 7.15 Middelfart Banegård, 
 kl. 7.45 Fredericia Banegård. 
 Besøg på GASmuseet, Hobro, en levende omgang 

Danmarkshistorie og sejltur med hjuldamperen 
”Svanen" på Danmarks længste fjord gennem et fanta-
stisk landskab. Kaffe og rundstykker ved bussen under-
vejs. Rundvisning i GASmuseet, frokost i Restaurant 
Bies Bryghus, Hobro. Sejltur med hjuldamperen 
”Svanen" på Mariager Fjord. På turen serveres kaffe og 
lagkage. 2 sandwich til hjemturen. Pris 45,00 kr. pr.  
person. 
Tilmelding online eller på 23 27 48 26,                        
aktivitet.middelfart@gmail.com senest 21. april. 
Pris: 680 kr. Ikke-medlemmer 760 kr. Betales online  
eller v/tilmelding på 0755-3225755077. 

 
Maj Tur til Hvidsten Kro, ”Mustard Point” og ”De nedre Byer” 
6. Fredericia Banegård kl. 8.30, Lillebælthallen kl. 9. 
 Efter opsamling kører vi mod Randers, hvor vi mødes 
 med vores guide, der tager os med på en tur langs 
 Randers fjord og ”De nedre byer”. Vi slutter på Hvidsten 
 kro, hvor vi spiser æggekage (drikkevarer for egen    
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 regning) og får fortalt om Hvidstengruppen. 
 Tilmelding på www.aeldresagen.dk/fredericia eller til 
 Jette Jakobsen, 23 42 81 86, jette@hother7000.dk    
 senest 15.4. 

Pris: 450 kr. – ikke-medlemmer 500 kr., betales online 
eller på 3001-12762585. Husk navn. 

 
Maj Bustur til Rügen 
11.-15. Kl. 7.45 Lillebælthallen, kl. 8 Fredericia Banegård. 
 Smuk natur og elegance på Tysklands smukkeste ø. 
 Arrangeres i samarbejde med Ældre Sagen Fredericia 
 og Nilles Rejser, og vi skal bo 4 nætter på Rügen Hotel 
 i Sassnitz. Flere gode udflugter med i prisen. 
 For beskrivelse se Ældre Sagen Fredericia. 
 Tilmelding til Mette Hilman, 61 65 76 17,                 
 mjhilman@gmail.com senest 1.2. 
 Pris: 3.595 kr. Opkræves af rejsebureauet. 
 
Maj Odense Sommerrevy 
30.  Kl. 10.30 Fredericia Banegård, Kl. 11 Middelfart Station, 
# 802 kl. 11.15 Lillebælthallen, kl. 11.30 Brugsen Nr. Åby,     

kl. 11.45 Ejby Station. 
 Middag på Carlslund Kro: æggekage inkl. en øl eller 

vand. Forhåndsbestilt 50 billetter på række 6 og 7.  
 Varighed 2 timer og 15 min. Tilmelding online eller på 

23 27 48 26, aktivitet.middelfart@gmail.com senest   
13. maj. 
Pris: 840 kr. Ikke-medlemmer 920 kr. Betales online  
eller v/tilmelding på 0755-3225755077. 

 
Jun. Tur til Odsherred 
10.  Kl. 6.45 Fredericia Banegård, kl. 7.15 Middelfart Bane- 
# 813 gård, kl. 7.30 Lillebælthallen, kl. 7.45 Brugsen Nr. Åby, 

kl. 8 Ejby Station. 
Vi kører via Vindekilde, Ordrup – nyder udsigten ud 
over Sejerø Bugten, fortsætter mod Veddinge og      
Høve og kommer frem til vort frokoststed ”Det vilde 
Køkken” i Klint, hvor der venter en lækker buffet med 
årstidens råvarer. 

 Efter frokosten kører vi mod Malergården, Plejeup. 


