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Kalven, Nørrevold i Varde

Overnatningsplads i  
grusgraven, Nørre Nebel

Udsigtsbroen “Filsø Ellipsen”
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Forsidebilleder af Povl Birch, Klinting

Kære alle medlemmer
I vores lokalafdeling har vi pt. 5229 medlemmer og tallet er støt stigende. Det 
stiller særlig store krav til bestyrelsen, og vi prøver i hærdigt at leve op til jeres 
forventninger til et varieret program med mange nye og spændende tilbud.
Vi har 98 frivillige, som alle arbejder meget, for at vi kan udbyde disse mange 
tilbud. Bestyrelsen siger tak til alle de frivillige for en god indsats.

Interessen og behovene ændre sig, og i Varde by er der mange tilbud, som 
overlapper hinanden. Vi har derfor besluttet at nedlægge vores søndagscafe, idet 
vi ikke finder, at deltagerantallet har været stort nok. Gå-med-tjenesten har vi 
ligeledes valgt at stoppe med. Det har været for svært at få den til at virke til alle 
parters tilfredshed.
Men til gengæld har vi flere nye tiltag.
Vi indbyder til Demenscafe 3 gange i efteråret fordelt på Varde, Oksbøl og Nørre 
Nebel. 
I samarbejde med biblioteket i Nørre Nebel indbyder vi til en Oplæsningscafe.
”Min Livshistorie” introduceres i Varde, Oksbøl og i Nørre Nebel i samarbejde 
med Varde Kommune,  EDB Cafe Poghøj og Blåbjerg Frit Valg.
Og som noget nyt inviterer vi også til en Fortællecafe med mødested i 
Frivillighuset.
Se mere om alle de nye tilbud inde i bladet.
 
Vi har nu indhentet erfaring med ”on line booking” af ture i foråret 2018. Vi tror, 
at det vil blive en stor hjælp for arrangørerne i fremtiden, der er ca. 60 %, som 
har tilmeldt sig turene via ”On line booking”. Hvis I af en eller anden grund må 
melde afbud, vil I få pengene refunderet. Husk at oplyse kassereren jeres bank 
konto nr. ved afmelding. Læs mere om online booking inde i bladet.

Læg mærke til vores Hamborgtur i august måned, som også har været annonceret 
i lokalbladene. Der er ret kort tilmeldingsfrist, men vi håber, alle interesserede kan 
komme med.

Til slut ønskes I alle en dejlig sommer. Vi glæder os til at se jer til vores mange 
tilbud i det kommende efterår. 

På bestyrelsens vegne og på gensyn 
Marianne Zwinge
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Ældre Sagen har følgende tilbud

Hjælp og tryghed

Besøg hos enlige eller par
Til par tilbyder vi besøg i hjem, hvor pårørende til syge eller svækkede har behov 
for trygt at kunne koble af et par timer.
Til enlige kan vi komme som besøgsvenner og evt. gå med til læge, til frisør, på 
indkøb, gå en tur eller læse avis. Tilbuddet er et supplement til diverse offentlige 
ordninger. Vi udfører ikke hjemmesygepleje, hjemmehjælp eller andre faggrup-
pers arbejde. Tryghed og nærvær er det gennemgående.
Vi tilbyder at komme 1 – 3 timer pr. gang.
De frivillige er mennesker, som er motiverede og modne og gerne vil yde noget 
for deres medmennesker. De frivillige har tavshedspligt. 
Tilbuddet er gratis, og man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at 
modtage tilbuddet.
Kontaktperson for Varde:
I samarbejde med Aflastningstjenesten – Ingrid Bang tlf. 23355210
Kontaktperson for Blåbjerg:
Kirsten Larsen, tlf. 61 60 21 66

Telefontjenesten
Tilbydes – især til enlige – et tryghedsopkald hver morgen.
Kontaktperson for Varde:
Helle Nicolaisen, tlf. 75 22 25 94 
Ragnhild Pallesen, tlf. 51 21 34 38  
Kontaktperson for Blåbjerg:
Elly Pedersen, tlf. 75 25 12 82 
Anna Bjerg, tlf. 75 28 83 33  

www.naeslevstenhuggeri.dk · Tlf. 75 22 02 44

Håndværkervej 2 · 6800 Varde

Åbent: man-fre: kl. 9.00-17.30 • Lør: kl. 9.30-12.00

Udstilling: Nørremarken 1 • 6753 Agerbæk

KØB IKKE gravstenen før du har talt med ...

Næslev´s Stenhuggeri
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Praktisk hjælp
Vejledning i online booking
Ældresagen forsøger langsomt at introducere ”on line booking”, hvor man på 
internettet booker udflugter og betaler via internettet, det svarer til at bestille en 
rejse eller teaterbillet på internettet.
I skal åbne internettet og taster (www.ældresagen.dk/varde). Her kommer 
Vardes hjemmeside. Nu finder I det arrangement, I ønsker at deltage i, klikker 
på ”tilmeld” og udfylder de rubrikker, der dukker op. Indtast jeres medlems nr., 
fødselsdag samt mail adr. Senere kommer betalingen med visa/dankort.
I kan også spørge turarrangøren om hjælp til at oprette jer i (on line booking)
Det bliver til stor aflastning for arrangørerne, hvis ”on line booking” bliver godt 
modtaget. 
Hvis I ikke selv har adgang eller kan bruge internettet, kan I måske få en flink 
nabo eller jeres børn til at oprette tilmeldingen og betale via betalingskort og så 
afregne med dem. 
I kan selvfølgelig også tilmelde jer turen til arrangøren og så aftale, hvordan beta-
lingen skal foregå.
Vi anbefaler varmt, at I kigger ind på www.ældresagen.dk, hvor der er mange 
aktuelle oplysninger for ældre. 
For at vide hvad der sker i Ældresagen, Varde-Blaabjerg-Blåvandshuk så skriv 
(www.ældresagen.dk/varde) 
Hvis I har mail, så send en mail til arrangøren og rekvirer en vejledning i ”on line 
booking”, der viser step for step, hvordan man tilmelder sig. Eller hent vejlednin-
gen på vores hjemmeside (www.ældresagen.dk/varde). 
Hvis du er interesseret i tilbud og rabatter generelt eller bestille billetter, så er det 
ofte kun muligt over internettet. Det er derfor en fordel at komme i gang.

Værktøjskassen
Mange ældre kan ikke klare små håndværksmæssige opgaver… andre kan!  -                              
Du kan f. eks få hjælp til ophængning af billeder, udskiftning af elpærer og sikrin-
ger, små reparationer, indstilling af TV, enkle computer og printerfejl, reparation 
af din cykel-og meget andet…   
Den frivillige i Ældre Sagen bruger sin fritid på at hjælpe. 
Du kan ikke bestille én til at komme på et bestemt tidspunkt.
Du kan kun få hjælp til enkeltstående opgaver.
Der udføres ikke havearbejde.
Evt. udgift til kørsel betales af brugeren.
Som frivillig i Værktøjskassen har man tavshedspligt.
Henvendelse: mandag og onsdag kl. 10 -12,  tirsdag kl. 14-16 
Hans Jørgen Mortensen tlf. 42 33 98 60  
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Nye tilbud

Min livshistorie
Livshistorie på computer, tablet & smartfons.
Du skal skrive din livshistorie, fordi det har stor betydning for dig og dine efter-
kommere at få historierne gemt, før de bliver glemt.
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde for dig selv og 
dine nærmeste.
Introduktion til systemet tilbydes i både Varde, Oksbøl og Nørre Nebel, se under 
IT-tilbud.

Cafe arrangement
Glemmer du – så husker jeg
Synes du hukommelsen svigter af og til? Så kom og få en snak med ligestillede 
og nyd en hyggelig eftermiddag med sang, musik og bevægelse og tag gerne en 
pårørende med. 
Ud over lokale instruktører, der vil gøre deres til, at det bliver en god eftermiddag, 
er der kaffe og kage. Pris 25 kr. pr. person.
Ældre Sagen i Varde, Blaabjerg og Blåvandshuk indbyder til cafe i:
Kulturhuset Nørre Nebel, onsdag d. 3. oktober, kl. 14.30 - 16.30
Tilmelding til: Lise tlf. 75 28 23 71 og Marianne tlf. 75 28 87 54
Medborgerhuset Oksbøl, tirsdag d. 2. oktober, kl. 14.30 – 16.30
Tilmelding til: Aage tlf. 75 27 16 69
Medborgerhuset i Varde, tirsdag d. 30. oktober, Kl. 14.30 – 16.30
Tilmelding til: Edith tlf. 20 67 72 19 og Karin tlf. 75 26 93 99

Fortællegrupper
Fortæl hinanden om jeres liv.
Alle liv er noget særligt. Alle har noget at fortælle. De fleste vil gerne høre andres 
historie. Gennem de 6 gange vi mødes, fortæller vi om forskellige livsafsnit. På 
første møde aftaler vi, hvordan vi fordeler det over hver enkelt gang, og fastsætter 
nogle fælles regler.
Vi mødes 6 torsdage kl. 14 – 16. Første gang: 25/10.
Sted: Frivillighuset, Storegade 25 B, Varde.
Max 8 deltagere. Pris: 100 kr. Der serveres kaffe med brød.
Tilmelding, senest 11/10 til:                                                                                                                                             
Birthe Schødt:  b.schoedt@yahoo.dk Tlf.: 24 20 90 99 eller
Birgit Sikjær: birgit@sikjaer.dk Tlf.: 28 65 27 96    
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Oplæsningscafe på Nørre Nebel Bibliotek
mandag d. 3. december kl. 15. – 17.
I samarbejde med bibliotekar, Louise Rauff Tranborg afholder Ældre Sagen igen 
en oplæsningseftermidddag på biblioteket i Nørre Nebel. Der servers gløgg og 
æbleskiver. Pris 20 kr.
Alle er velkommen, og man er tillige velkommen til forinden at komme med for-
slag til oplæsningsbøger.
Tilmelding på bibliotekets hjemmeside, på vores foredragsmøder eller til:
Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54

 

Aktivitet og socialt samvær

Varde 
Medborgerhuset, Storegade 57
L’hombre
Hver mandag kl. 13:45 – 15:45 
Første gang 13. august. Sæsonen følger skolernes ferieplaner.
Kom og spil L’hombre, et gammelt kortspil.
Instruktør: Jørgen Slivsgaard, Tistrup.
Leder: Sigrid Lorentzen 
Alle er velkomne.

Gå og Grin
Hver onsdag kl. 13
Mangler du nogen at gå tur med? Oplev by og natur sammen med os. Gåturen 
afsluttes med en kop kaffe. Du betaler selv for kaffen.
Sidste onsdag i hver måned er der fælles transport i bil ud i omegnen, hvor vi 
finder spændende steder at gå.
Alle er velkomne.

VVS, Blik & Oliefyr   tlf. 28 29 12 12    Gas   vagt tlf. 75 25 12 12   Industrivej 5    6840 Oksbøl
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Oksbøl

Ældre Sagen i samarbejde med Medborgerhuset, Vestergade 27
Aktivitets eftermiddage
Hver onsdag eftermiddag fra kl. 13.30 – 16.30 er vi ca. 30 til 40 personer, som 
hygger os med forskellige aktiviteter. Nogle laver kort, æsker, strikker, hækler eller 
andet. Der er 2 hold, som spiller whist, og op til 4 hold som spiller ”Skat”. De, der 
spiller Skat, vil gerne lære nye deltagere spillet. Der er også mulighed for bræt-
spil, så mød op. Hvis I har forslag til andre aktiviteter, er de meget velkomne.

Sangeftermiddage: søndag den 4. november og søndag den 2. december.
Vi synger fortrinsvis sange fra højskolesangbogen fra kl. 14.00 –16.00 og får 
hjælp af 2 eller 3 spillemænd. I forbindelse med kaffen vil der være et kort indlæg 
med billeder af rejseoplevelse, eller en historie vil bliver læst op.
Pris: 25 kr.

Gåture i Oksbøl 
Turene starter fra Medborgerhuset i Oksbøl.
Hver onsdag formiddag kl. 9.00, undtagen i juli og december måned, går vi en tur 
i skoven. I sommermånederne kører vi tit i bil ud i nærområdet og går en tur. 
Der bliver 2 ture – en lang tur på ca. 5 km og en kort tur på ca. 3 km. 
Vi slutter af med en kop kaffe og synger en sang i Medborgerhuset, pris 15 kr. 
Kører vi ud i området, har vi kaffen med, og så koster kaffen 20 kr. Er dog gratis 
for dem, der lægger bil til.

Krolf i Oksbøl
Krolf er et spil, som er startet  mange steder i de senere år. Det er hverken golf 
eller kroket, men noget der imellem. I Oksbøl har vi 2 baner ved Danhostel over 
for Idrætscenteret. 
Vi starter efter ferien torsdag den 1. aug. og spiller fra kl. 9.30 til 11.30 til sidst i 
okt. 
Vi har køller og kugler.
Årskontingent: 100 kr.
For flere oplysninger kontakt Christian eller Ulla Jensen, Gl. Møllevej 24, Oksbøl,
tlf. 20 41 94 40 eller 42 16 54 83. 
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Spis sammen arrangementer i Varde Kommune

Vi arrangerer ”spis sammen arrangementer/suppedage” i Varde, Nørre Nebel og 
Oksbøl. Initiativet er taget for at skabe sociale relationer.
Pris, tidspunkt og indhold, kan varierer fra by til by. 
Der er ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen. 

Varde
Medborgerhuset, Storegade 57, Varde kl. 12
Søndage:  – 26.august- 30. september- 28. oktober og 09.december.
Let middagsret og kaffe og kage.
Pris 60 kr. 
Har du svært ved at komme til Medborgerhuset, så giv besked derom ved tilmel-
dingen.
Tilmelding senest fredag middag til:
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19 eller Sonja Knudsen, tlf. 23 30 70 74
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Nørre Nebel
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel kl. 12 – 14
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre.
Søndag den 2. september, 7. oktober og 4. november kl. 12:00 – 14:00.
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, giv besked derom ved tilmeldingen.
Tilmelding senest 3 dage før til:
Lise Hvelplund 75 28 23 71 eller Kirsten Larsen tlf. 61 60 21 66

”Suppe-søndag” på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter! kl. 11.30 – 13.30.      
d. 16. september, 21. oktoberog 18. november
Der serveres suppe eller anden hovedret + en biret. 
Pris kr. 75- incl. drikkevarer.
Tilmelding til plejehjemmets sekretær, tlf. 79 94 83 82,  
senest 3 dage før. Betaling sker på dagen.

Oksbøl 
Spis sammen i Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl kl. 12.00
Onsdagene: 25. juli. – 29. aug. – 26. sep. – 31. okt. – 28. nov. – 19. dec.
Let ret eller suppe, pris 40 kr. 
Tilmelding gerne 3 dage før til

Hvis du er over 60 år får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 700 kr. og på eventuelle 
tilvalgsmuligheder. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1 og tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb. © 2014 Specsavers  

Inkluderer stel, glas og tilvalgsmuligheder

Bestil synsprøve 
på louisnielsen.dk  

Varde Vestergade 10a 
Tlf: 96325075

Livet begynder ved 60. 
Det samme gør 25% rabat hos Louis Nielsen.
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Foredrag 

Nørre Nebel
Kulturhuset Sdr. Alle 21
Alle foredrag er fra kl. 10.00 -12.00. Pris 40 kr.

Frandsens forsamlingshus
Onsdag d. 12. september
Hans Verner Frandsen, Vejers, kender vi fra spillemandsgruppen Revl og Krat.
Udgangspunktet for hans foredrag er sang, leg og bevægelse ”Frandsens Forsam-
lingshus”, en blanding af forskellige danse krydret med små anekdoter fra det vir-
kelige liv og sange hentet fra den danske sangskat. Forhåbentlig festligt, folkeligt 
og fornøjeligt. Hans Verner spiller violin guitar og lidt klaver.

Hvordan Danmark reddede mit liv
Onsdag d. 26. september 
Bill Woods, i dag Ferritslev, fortæller om betydning af sit ophold i Lomborg i 
1965, der skulle vise sig at være et vigtigt led i en total forvandling fra en meget 
konservativ amerikaner, der var på vej til at kæmpe i Vietnam, til at være familiens 
sorte får, der blev tilbageholdt under ”March on the Pentagon” (1967 stor-pro-
test mod Vietnamkrigen). Han boede derefter i den sorte ghetto i Boston, for så 
at ende som gymnasielærer i samfundsfag i Vollsmose. På trods af mange dybt 
skuffende oplevelser med sit fødeland har Bill bevaret et måske overraskende 
positivt syn på USA. Spørgsmålet er, om det positive kan overleve Trump.

Bali Gudernes ø
Onsdag d. 10. oktober 
Frede Madsen har sammen med sin kone gentagende gange besøgt Bali. Her har 
de fået et stort og nært kendskab til den lokale befolkning, især enkelte familier.
Rejseforedraget handler om livet på Bali med traditioner, ceremonier, den smukke 
natur og ikke mindst den venlige befolkning.

Apoteket arbejder, en arbejdsplads i nærområdet
Onsdag d. 24. oktober
Jakob Rasmussen, apoteker, fortæller om Nørre Nebel apotek, hvad hans plan-
er er for apotekets fremtid. Han vil også komme ind på, hvordan det er at drive 
flere apoteker, fordele og udfordringer, og hvorfor han har påtaget sig en sådan 
opgave. Desuden hører vi lidt bredere om apotekssektoren, hvordan ser fremtiden 
ud for apotekerne i Danmark, hvad er der sket med apotekerne i landene omkring 
os, og hvordan det kan gå i Danmark.
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Vikingerne i Vestjylland
Onsdag d. 14. november
Thorkild Skov og Birthe Skov Midtiby fortæller om deres bøger ”Sagaen om 
Mom” og trilogien ”Skovhuggerens Saga.” Birthe fortæller uddrag fra bøgerne, og 
Thorkild, der ud over at være forfatter, også er illustrator, vil fortælle om illustra-
tionernes tilblivelse, og hvordan en tilfældighed blev spiren til bøgerne. Sammen 
vil de fortælle om det omfattende baggrundsarbejde. Der vil også være mulighed 
for at opleve, og prøve, vikingeudstyr i form af skjolde, økser, spyd, sværd, 
ringbrynje, bjørneskindskappe m.m. Og skulle man være interesseret, vil det også 
være muligt at købe bøger og illustrationer.

”Glimt af evigheden” – sjælesorg ved livets afslutning.
Onsdag d. 28. november 
Lone Klok, tidligere præst ved Sct. Maria Hospice Center, og med udgangspunkt 
i et digt ”Glimt af evigheden”, som er skrevet af en tidligere hospicepatient, vil 
Lone komme nærmere ind på, hvad et hospice er og navnlig på, hvad åndelig om-
sorg kan være for alvorligt syge og døende og deres pårørende, set fra præstens 
vinkel.
Hvad er et hospice, hvad er hospicefilosofi, sorgbearbejdning, tro og håb på 
trods, det er nogle af de emner, vi i løbet af dagen vil høre om. 
Der vil naturligvis også blive lejlighed til spørgsmål, dialog og inddragelse af egne 
erfaringer.

Sandt menneske – historien om Guds søn”.
Onsdag d. 12. december
Knud Jacobsen, tidligere Tvind-læge og SF-politiker, en fantastisk fortæller, blev 
grebet af fortællingen om Jesus. Kristendommen er ikke nogen ’bog religion’ men 
en tro, der bygger på, at et menneske sagde, at han var sandheden, vejen og livet. 
Det er denne mand Jesus, vi må forholde os til, ikke et antal love eller teologiske 
udlægninger. Fra de allerførste menigheders tid har fortællingen derfor båret 
budskabet om Kristus. Knud Jacobsen viderefører traditionen med i tidens sprog 
mundtligt at genfortælle evangeliernes beretning om Jesus. På tre kvarter kom-
mer I med fra undfangelsen til opstandelsen. 
Derefter er der julefrokost. Først tilmelding ved foredragene i november.
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IT Kurser og tilbud

Varde, biblioteket
Kursus i iPad
5 gange på tirsdage med start mandag den 23. oktober. Kl. 9.30. Det forsøges 
også med et hold på torsdage med start den 25. oktober.  Man medbringer egen 
IPad.  Pris: 50 kr. Tilmelding senest mandag den 10. september til:
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26. mail: pallesen79@gmail.com

Facebook
2 tirsdage med start den 2. oktober kl. 9.30. Man medbringer selv udsyr til at 
komme på nettet. Pris: 25 Kr.
Tilmelding senest mandag 10. september til:
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26. mail: pallesen79@gmail.com

Slægtsforskning
8 torsdage fra kl. 10 – 12 torsdag fra den 27. september 
Kom og lær, hvordan man kommer i gang med slægtsforskning. Lær hvordan 
man finder kirkebøger, der indeholder vigtige oplysninger i arbejdet med slægts-
forskning.
Internettet har gjort, at man hjemme i stuen kan finde frem til forfædre/mødre og 
dermed er slægtsforskning blevet meget lettere.
Kurset henvender sig til nybegyndere.
Kursusdeltagerne medbringer egen PC til kursusdagene. Pris: 100 kr.
Tilmelding senest mandag den 3. september.
Hans Simon Pallesen, 50 86 19 26. mail: pallesen79@gmail.com

”Min livshistorie” 
Livshistorie på computer, tablet & smartfons.
Introduktion til systemet den 24. og 30. oktober kl. 10-12
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glædefor dig selv og 
dine nærmeste. Pris: Gratis.
Tilmelding senest 8. oktober 
Hans Simon Pallesen, 50 86 19 26. Mail: pallesen79@gmail.com
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Nørre Nebel, 
Kulturhuset Sdr. Alle 21
Slægtsforskning for begyndere og let øvede
8 gange. Første gang torsdag den 20. september kl. 10 – 12.
Kom og lær, hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre med slægts-
forskning.
Medbring PC. Max 8 deltagere.
Pris 100 kr.
Tilmelding senest 12. september: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk  tlf.75 28 23 71

Billedværksted
6 gange. Første gang mandag den 10. september kl. 10-12.
Windows 10 og gratis programmer til billedredigering og -manipulation samt 
tegning, tekst, collager og fotobøger. Der bliver mulighed for at digitalisere gamle 
filmstrimler med negativer, lysbilleder i rammer samt papirbilleder. For eksempel 
til anvendelse i forbindelse med “Min Livshistorie”.
Medbring PC.
Pris 75 kr.
Tilmelding senest 5. september: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk  tlf.75 28 23 71

IPad kursus
6 gange. Første gang mandag den 24. september kl.10-12
Lær at bruge din IPad i hverdagen og til mere specielle formål.
Medbring IPad. Max 10 deltagere.
Pris 75 kr.
Tilmelding senest 16. september: Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 75 28 23 71

”Min Livshistorie” 
Livshistorie på computer, tablet & smartphone. Introduktion til systemet den 12. 
og den 19. november kl.10-12. 
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde for dig selv og 
dine nærmeste.Pris: Gratis. Tilmelding senest 6. november: 
Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 75 28 23 71

Oksbøl
EDB Cafe Poghøj, Vestergade 20.
Min Livshistorie
I Oksbøl vil der til efteråret blive afholdt kursus i oprettelse af ”Min Livshistorie ”. 
For nærmere oplysning om tidspunkt kontakt Gyda Pedersen tlf. 40 31 85 19 eller 
g.h.pedersen@newmail.dk.
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Ture og udflugter
 
Besøg i Minibyen Varde.                                                                                                               
Tirsdag den 7. august kl. 13. Lundvej v/ Hotel Arnbjerg. 
Pris 85 kr.  
Først besøger vi værkstedet, hvor de smukke huse bliver lavet.                                                                   
En af minimurerne vil være til stede for at fortælle om det spændende arbejde.                                   
Derefter går vi ned gennem Arnbjergparken til Minibyen. Byen er en kopi af Varde 
købstad omkring 1866.  Vi bliver vist rundt af en guide, som fortæller, hvordan 
Minibyen startede og om alle de spændende fortællinger om Varde bys historie.                                                                                                                                        
 Vi slutter af med kaffe og kage ved kiosken i Minibyen.                                                                         
Max 30 deltagere.  
Tilmelding senest 27. juli: Online Booking: ældresagen.dk/varde  
Birgit Sikjær, 28 65 27 96 birgit@sikjaer.dk                                                              
Hans Simon Pallesen, 50 86 19 26 pallesen79@gmail.com  
Se mail fra Birgit = Ved tilmelding mangler der også et - eller til KHB ???
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Cafe Stranden, Henne Strand
Onsdag den 5. september kl. 12.30 – 15.30, 
Pris 365 kr.
Ældre Sagen indbyder til en lækker tre retters frokostmenu, på Cafe Stranden hos 
Hans Beck Thomsen, opvokset på Henne Kirkeby Kro.
Under frokosten fortæller Hans Beck om sit liv på kroen, om maden, om livet med 
jægerne, malerne og om sin familie, der i flere generationer helt tilbage til 30’erne 
har været kroejere i Henneområdet.
Frokosten består af:
Sprød toast med skovsvampe, majs, løg og vilde urter. 
Mørbrad af tungsvin med masser af grønt fra sensommeren og Pommes Anna.
Tærte med citroncreme og vaniljeis.
Drikkevarer for egen regning.
Vi kører i egne biler, men er behjælpelig med samkørsel, ring og spørg.
Tilmelding senest d. 21. september kl. 12.00
Online Booking: ældresagen.dk/varde
Lise Hvelplund tlf. 75 28 23 71 mail: lisehv@bbsyd.dk
Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54 mail: mzw@email.dka

www.sparnebel.dk

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.
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Krondyrsafari 
Torsdag den 13. september kl. 16.45 
Mødested: Skovriddergården Aalholtvej 1, Oksbøl,  
Deltagerpris  500 kr. 
Ældre Sagen inviterer til en ekspedition ind i krondyrreservatet for at finde kron-
dyrene, der hvor de samler sig i brunsten. Når mørket er faldet på, vil vi lytte til 
hjortenes brølende brunstkoncert.
Vi vil forsøge at komme så tæt på, at vi kan iagttage de prægtige dyr på ganske 
nært hold. Turen afsluttes med middag. Under åben himmel vil vi smage på 
“gullasch” af krondyr og nyde et glas vin. Turen varer ca. 5 timer. Vi er tilbage i 
Oksbøl ca. kl. 22.00.
Vi kører til og fra Oksbøl med naturbussen til krondyrreservatet / Naturpark Ve-
sterhavet. Påklædning efter vejret. 
Tilmelding senest den 30. august kl. 12.
Online Booking: Ældresagen.dk/varde
Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44 eller lisehv@bbsyd.dk
Marianne Zwinge tlf 75 28 87 54 eller mzw@email.dk
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17

Bustur til Stauning Whisky og Flymuseum
Tirsdag den 2. oktober 2018 fra kl. 10 til ca. 17.15 
Prisen for turen er 560 kr.
Opsamling kl. 10 fra læssevejen i Varde, Fakta i Oksbøl kl. 10.15, Brugsen Outrup 
kl. 10.30 og kulturhuset Nr. Nebel kl. 10.45.
Ankomst til Stauning Whisky (destilleri og butik) kl. ca. 11:15, hvor der er rund-
visning – og 3 smagsprøver
Efter en lækker middag på Restaurant Stauning Havn, går turen mod Danmarks 
Flymuseum, som er et 7600 m² stort, moderne og levende flymuseum med 50 
danske og udenlandske luftfartøjer fra 1911–2000. Bl.a. svævefly, veteranfly, 
jagerfly og helikoptere.
Kaffe ved bussen inden hjemturen.
Tilmelding senes den 17. september kl. 12.00
Onlinebooking: ældresagen.dk/varde senest 10. september eller til
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26, mail: pallesen79@gmail.com eller
Birgit Sikjær, tlf. 28 65 27 96, mail: birgit@sikjaer.dk

Skaf et nyt medlem og få en lækker gave.
Kender du nogen, der ønsker at støtte den gode sag, 

så se mere på ældresagens hjemmeside.
www.aeldresagen.dk
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Besøg på Radio og TV-Gården
Tirsdag 23. oktober kl. 10 – 11.30
Storegade 15 6862 Tistrup
Pris 20 kr.
Vi vil få vist, hvad en ”Smart TV” er og kan i forhold til ældre modeller.
Der fortælles om, hvilke muligheder der er for streaming af lyd og billeder,
Appel-TV – Google chromecast  - Bluetooth.
Begrænset plads så max. 20 deltager.
Tilmelding senest 1. oktober til kl. 12.00.
Online booking: ældresagen.dk/varde eller til
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26 Mail: pallesen79@gmail.com

Bustur til Askov Højskole
Tirsdag den 13. november fra kl. 8.15 til ca. 17.45 
Opsamling fra Nørre Nebel kl. 8.15, Outrup brugsen kl. 8.30, Oksbøl Fakta kl. 
8.45, Læsevejen Varde kl. 9.00
Prisen for turen er 430 kr.
10.00 Velkomst og kaffe 
10.20    Højskolens historie og rundvisning med højskolelærer Ulla Henningsen 
11.30    Foredrag ved højskoleforstander Klaus Majgaard:
  Hvad vil det sige at være dannet? Højskolens idealer før og nu 
12.30 Frokost  
13.30 Fællessang med højskolelærer Kristian la Cour 
15.00 Eftermiddagskaffe og – tak for i dag 

Tilmelding online booking: ældresagen.dk/varde senest 29. oktober eller til
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26 mail: pallesen79@gmail.com eller
Birgit Sikjær tlf. 28 65 27 96 Mail: birgit@sikjaer.dk
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3 dags tur 

Besøg  Hamborg den 15. – 17. august 
Turen køres i samarbejde med Ansager Turist som teknisk arrangør.
Afgangstider:  Kulturhuset Nørre Nebel kl. 6.40, Brugsen i Outrup kl. 6.50,
Fakta i Oksbøl kl. 7. 05, Brugsen i Janderup kl.7.15 og Læssevej i Varde kl. 7.30.
Når vi kommer til vort mål, millionbyen Hamborg, venter der os en dansktalende 
guide til en sightseeingtur, som giver os et indtryk af en sprudlende storby med 
tilnavnet ”den grønne by ved vandet”. Byturen slutter ved vores hotel Arcotel 
Onyx. Efter en hvilepause en tretimers sejltur i Europas 3. største havn med 
servering af dagens aftensmad.

2. dag.  Byder først på en rundvisning i metropolen Airbus-fabrikken. En en-
gelsktalende guide (bliver oversat til dansk af vores guide) viser og fortæller om 
denne højtekniske arbejdsplads.  Frokosten nydes på det røde museums Fyrskib 
LV 13 ved kajen i Hamburgs havn.  Miniature Wunderland Hamburg, verdens 
største modelbane, hvor 930 computer styrende tog giver indtryk af virkelighed. 
Er man ikke interesseret i modeltog, kan man shoppe e.l. Dagen afsluttes med en 
uforglemmelig aften i restaurant Hamburger Veermaster på Reeperbahn, Ham-
borgs mest berømte gade, for at nyde middagen i hyggelig Hamborgs stemning.  

3. dag. Vi forlader den hektiske storby til fred og ro i det idylliske ”Altes land” på 
Elbens Vestbred, og besøger Nordeuropas største sammenhængende frugtplanta-
ge, anlagt for 900 år siden. Hvis tiden tillader, en kort rundtur i hovedbyen Stade, 
inden færgen bringer os over Elben, for at begynde hjemturen gennem kåldron-
ningens rige Ditmarsken, Nordfrisland, til Süderlügum, hvor bordet er dækket til 
turens sidste måltid i Schmagas Landhaus.

Pris: kr. 3.700,- ved mindst 40 personer + evt. enkeltværelsestillæg kr. 310,- 
Lise Hvelplund 21 22 91 44 / 75 28 23 71 e-mail lisehv@bbsyd.dk 
Karin Mortensen 23 26 61 99   e-mail mortensen.alslev@gmail.com 
Yderlige oplysninger www.ældresagen.dk/varde 
Prisen dækker; kørsel overnatning i dobbeltværelse på hotel, færge, guide, og 
entreer. 1/1 pension fra rundstykke første dag til aftensmad sidste dag. Sidste 
tilmelding den 04.07. Turen gennemføres, når der er 40 deltagere. Derfor kan der 
være mulighed for yderlige tilmeldinger efter den 4/7.
Vigtig: Rejse- og afbestillingsforsikring tegnes i eget regi.
Airbus sikkerhed godkender besøgende og derfor skal de bruge følgende oplys-
ninger iflg. jeres pas fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, fødselsdag, 
fødeby, og nationalitet.
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Folkebevægelsen mod Ensomhed
Flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er 
igen gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. 
Ældresagen er naturligvis også med i både Varde, Oksbøl og Nørre Nebel.
Flere af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er 
desværre et tabubelagt område, som netop forstærkes af, at man ikke deler den 
med nogen.

I vores lokalområde deltog 340 personer til fællesspisning. 
”Danmark spiser sammen” er en national begivenhed, hvor vi vil gøre det lettere 
for alle at invitere indenfor og at turde sige ja tak. Vi vil sætte fokus på ensom-
hed ved at bringe mennesker sammen, der ikke normalt mødes. Vi vil de mange 
eksisterende initiativer drevet af frivillige ildsjæle. Og vi vil alle de nye måltidsar-
rangementer, der vil blomstre ud af ”Danmark spiser sammen”.

Det hele sættes i gang i uge 17 med flere større fælles måltider over hele landet 
arrangereret af Folkebevægelsen.

Billedet er taget ved spissammen arrangementet i Oksbøl.
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Mangler De en murer?

Alt udføres indenfor:

• Jord-
• kloak-
• beton og murerarbejde.
• Villa- og staldbyggeri
• Ombygning
• Tilbygning

Tlf. 75 21 23 21 · Bil 30 70 45 15

Teknologi til hverdag. 
Showroom for velfærdsløsninger 
Ideer til dig og dit hjem.
Hjælp til selvhjælp – 
frihed i hverdagen- 
tryghed i dit hjem.

Showroomets åbningstider:
Mandag fra kl. 13 – 17
Torsdag fra kl. 10 – 14
Tirsdag og onsdag har man mulighed 
for at booke en personlig tid, eller 
bestille en guidet rundvisning for 
minimum 5 personer.
Kontakt: Helle Dyvig Tranberg
  hetr@varde.dk
  Tlf. 20255897
  Snedkervej 8, 6800 Varde. 
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Kontakt:
Senior konsulent

Thomas eller Flemming
tlf. 75 15 16 00

HUSK - Vi leverer og monterer gratis!
ALTID MARKEDETS BEDSTE PRISER!

Østre Gjesingvej 9
6715 Esbjerg N
75 15 16 00

Thomas Søren
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KJERSING RINGVEJ

www.søvnogmiljø.dk 

Åbningstider
Mandag - Fredag  10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
1. Søndag i md. 11.00 - 15.00

Østre Gjesingvej 9 
6715 Esbjerg N • 75 15 16 00

SØVN MILJØ

Få besøg af stolebussen

Hvilestole
fra

3.499,-
Viste stol 5.999,- ekskl. skammel 

Er du forhindret i at komme til os,
kommer vi gerne til dig. Ring og aftal
tid med en konsulent, for afprøvning
i eget hjem. Vi kommer med
prøvestole og stof-/læderprøver.
Det er gratis
og forpligter ikke.
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Mandag, tirsdag og torsdag 10-17

FÅ RÅDGIVNING
Ring gratis til Ældre Sagens rådgivere på Telefon 80 30 15 27 
Åbningstider: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00. 
Ældre Sagens Rådgivning rådgiver over 32.000 mennesker om året vedr. sociale, 
økonomiske og juridiske spørgsmål. 

HJEMMESIDE
Der findes yderligere oplysninger og informationer på ældresagens hjemmeside. 
Gå ind på www.aeldresagen.dk 
På www.aeldresagen.dk/varde og i Ældresagens blad ”Det sker”  finder du oplys-
ninger om lokale tilbud.
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Danske Diakonhjem 
Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter/Blaabjerg Frit Valg 

Byagervej 19, 6830 Nørre Nebel, tlf. 7994 8380 

 
Danske	  Diakonhjem	  

 
 
 

Blaabjerg Frit Valg -  hjemmepleje med hjerterum 
 

Er du visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83?  
Så har du mulighed for at vælge Blaabjerg Frit Valg som leverandør. 
Vi kører til områder med postnumrene 6830, 6854 og 6855. 
Den visiterede varige hjælp gratis for dig. 
 
Som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp står vi bl.a. for flg.: 
 

- Vore værdier bygger på det kristne livssyn 
- Vi formidler omsorg til mennesker med behov herfor 
- Vi respekter den enkeltes holdninger, værdier og levevis 
- Vi er fagligt kompetente 
- Vi er fleksible indenfor rammerne 
- Vi tilbyder faste kontaktpersoner 
- Vi er ordentlige 
- Vi er pålidelige og stabile 

 
Ønsker du at vælge os, skal du henvende dig til visitationen i Varde Kommune. 
Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Brit Hager, 
tlf. 40491030 eller forstander Rikke Strunge, tlf. 79948380. 
 
Er der opgaver, som du ikke har overskud til, men som du ikke kan visiteres til af 
Varde Kommune, har du også mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp fra os. Det 
kunne f. eks. være til hovedrengøring, særlig personlig pleje, social aktivitet eller 
andet. Kontakt gruppeleder Brit Hager for at høre nærmere. 
 
Du kan besøge os og Danske Diakonhjem på hjemmesiden www.diakon.dk. 
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SENIORBIO, VARDE BIO  - Billetpris 50 kr. 

Torsdag den 20. september kl. 14.00 – Deres livs ferie (2017)                                                        
Moden roadmovie med stjernespil af Helen Mirren og Donald Sutherland som 
pensionisten Ella og hendes mand, den tidligere litteraturprofessor John. Ægte-
fællerne gennem 50 år er begge alvorligt syge, men Ella vil ikke lade sig slå ud. 
Uden at fortælle noget til nogen, heller ikke børnene, som er ved at gå ud af deres 
gode skind derhjemme, triller hun familiens gamle autocamper fra 1970erne ud af 
garagen, og mand og kone begiver sig ud på, hvad der vil blive deres sidste ferie 
sammen. (USA - 1t 52min)

Torsdag den 11. oktober kl. 14.00 – Victoria og Abdul (2017)                                               
Judy Dench brillerer endnu engang som Dronning Victoria i dette docudrama 
om den aldrende dronning, som i anledning af sit 50års jubilæum i1887 bl.a. får 
overrakt en sjælden mønt som gave fra Indien. Udvalgt til at overrække den er 
den unge indiske kontorassistent Abdul Karim, som må tage den lange sørejse 
til England for at udføre hvervet. Hans møde med majestæten bliver begyndelsen 
på et uhørt, varmt og i hof- og regeringskredse dybt upopulært venskab mellem 
selveste dronningen (Storbritannien – 1t 51) 

Torsdag den 8. november kl. 14.00 – Den tolvte mand (2018)
Filmen bygger på en autentisk historie og begynder i Troms, Norge, i 1943. Tolv 
sabotører på en fiskekutter bliver overrasket af tyske soldater, og kun én und-
slipper. Med et skudsår i foden, gennemblødt og med kun 100 meters forspring 
flygter Jan Barslund ud i den nordnorske vinter med Gestapo lige i hælene. Filmen 
følger hans to måneder lange flugt, som regnes for en af de mest utrolige overle-
velseshistorier fra anden verdenskrig. (Norge – 2 t 15 min) 

Torsdag den 13. december kl. 14.00 – Så længe jeg lever (2018) 
Filmen er en biografisk fortælling om musikeren John Mogensen, som blev dansk 
folkeeje i 1970erne. Filmen følger John Mogensen fra barndommen, over det før-
ste gennembrud med Four Jacks til hans hårde kamp for at nå toppen som solist. 
På sidelinjen står hustruen Ruth, hans eneste holdepunkt i en musiktilværelse 
domineret af passion, angst og alkohol. (Danmark1 t 50 min)
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Mandage L’hombre Varde side   6
Onsdage Gå og Grin Varde side   6
Onsdage Aktivitetseftermiddage Oksbøl side   7
Onsdage Gåture Oksbøl side   7
10. jan Foredrag Nr. Nebel side 11
14. jan. Foredrag Varde side 10
18. jan. Seniorbio Varde side 25
18. jan. Slægtsforskning Nr. Nebel side 14
24. jan. Foredrag Nr. Nebel side 11
25. jan. Slægtsforskning Varde side 13
28. jan. Spis sammen Varde side   8
29. jan. Billedbehandling Nr. Nebel side 14
31. jan. Sociale medier kursus Nr. Nebel side 14
31. jan. Spis sammen Oksbøl side   8
  4. feb. Sangeftermiddag Oksbøl side   7
  4. feb. Spis sammen Nr. Nebel side   9  
  8. feb. Warwik bryghus Varde side 15
 11. feb. Foredrag Varde side 10
 14. feb. Foredrag Nr. Nebel side 11
 18. feb. Suppe søndag Nr. Nebel side   9
 19. feb. Ipad kursus Varde side 13
 22. feb. Seniorbio Varde side 25
 25. feb. Spis sammen Varde side   8
 28. feb. Spis sammen Oksbøl side   8
 28. feb. Foredrag Nr. Nebel side 11
 4. marts Spis sammen Nr. Nebel side   9
 4. marts Sangeftermiddag Oksbøl side   7
 5. marts Ipad kursus Nr. Nebel side 14
 7. marts ÅRSMØDE Varde side   2
11. marts Foredrag Varde side 10

AKTIVITETSKALENDER 1. HALVÅR 2018
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14. marts Foredrag Nr. Nebel side 12
15. marts Seniorbio Varde side 25
18. marts Suppe søndag Nr. Nebel side   9
21. marts Demenscafe Nr. Nebel side   4
22. marts Enghavegård gårdbutik Billum side 15
25.marts Spis sammen Varde side   8
28. marts Foredrag Nr. Nebel side 12
28. marts Spis sammen Oksbøl side   8
  8. april Spis sammen Nr. Nebel side   9
10. april Golf kursus Varde side   5
11. april Demenscafe Varde side   4
11. april Foredrag Nr. Nebel side 12
15. april Foredrag Varde side 10
16. april Suppe søndag Nr. Nebel side   9
19. april Krolf Oksbøl side   7
19. april Seniorbio Varde side 25
25. april Foredrag Nr. Nebel side 12
25. april Spis sammen Oksbøl side   8
29. april Spis sammen Varde side   8
  3. maj Demenscafe Oksbøl side   4
  9. maj Bork vikingeh./Fahl Kro Sdr. Bork side 16
13.-14. Maj Thy og Mors Mors Side 17
27. maj Spis sammen Varde side   8
29. maj Brunkulslejr/hostahave Søby side 18
30. maj Spis sammen Oksbøl side   8
10. juni Vestkystløbet Esbjerg side 19
20. juni Himmelbjerget Silkeborg Silkeborg side 20
27. juni Spis sammen Oksbøl side   8
Forår 2018 Forsvarets træningsomr. Børsmose side 16
15.-17.08.18 Hamborg Hamborg side 21
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Bestyrelsen:

Formand:  Marianne Zwinge, Tranevænget 3, Nørre Nebel
 Tlf. 75 28 87 54 mail: mzw@email.dk 

Næstformand: Aage Charles Hansen, Borrevej 33 ?, Oksbøl
 Tlf. 75 27 16 69 / 51 86 06 51 mail: borrevej33@bbsyd.dk  

Kasserer:  Hanne Andersen, Urfuglevej 23, Henne Strand, Henne
 Tlf. 51 23 51 66 mail: hanneandersen45@gmail.com 

Sekretær: Lizzie Schou Kløvbakken 28 6855 Outrup
 Tlf. 28 11 25 57/ mail: lskontor@bbsyd.dk

Medlemmer:  Lise Hvelplund, Lundagervej 6, Lunde, Nr. Nebel
 Tlf. 75 28 23 71/ 21 22 91 44 mail: lisehv@bbsyd.dk 

 Niels Christian Hein Jørgensen, Nybrovej 104, Kærup, Janderup
 Tlf. 20 66 93 76 mail: niels@hein-jorgensen.dk 
  
 Edith Lilleholt, Stormgade 18, Varde
 Tlf. 20 67 72 19, mail: edith.lilleholt@gmail.com  

 Birgit Sikjær, Højvangsalle 30, Varde
 Tlf. 28 65 27 96, mail: birgit@sikjaer.dk 

 Gunnar Hansen, Nørremarksvej 223, Varde
 Tlf. 61 99 68 00

Suppleanter:  
 Hans Simon Pallesen, Kærhøgevej 49, Varde-
 Tlf. 50 86 19 26 mail: pallesen79@gmail.com 
 
 Karin Mortensen,Tyttebærvej 3, Alslev, Varde
 Tlf. 75 26 93 99/23 26 61 99 mail: mortensen.alslev@gmail.com

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/varde  

Program2018_II.indd   28 28/05/2018   15.02


