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Kære Medlemmer
Siden vi delte vores sidste lokalblad ud i juni måned 2019, har vi fået 272 nye 
medlemmer, og i dag er vi 5573 medlemmer i vores lokalkreds. Til alle jer nye 
skal der lyde en særlig velkomst. Vi håber, I vil tage godt imod vores lokalblad og 
opdage, hvor mange spændende tilbud vi har til jer alle. Vi prøver hver gang at 
komme med nye tiltag, som vi håber, I vil benytte. En opfordring til alle medlem-
mer og især til alle nye - gå ind på vores lokale hjemmeside ældresagen.dk/varde 
og tilmeld jer vores lokale nyhedsbrev, som står nederst på siden. Det er også 
her, I Online kan tilmelde jer ture og arrangementer. På medlemsbladet på bagsi-
den står jeres medlemsnummer. Brug dette hver gang I ønsker at tilmelde jer et 
arrangement, eller hvis I ringer og melder jer til. Man kan fremover betale med 
Mobile Pay, når man kommer til et arrangement, så man ikke forinden behøver at 
lede efter pengene hjemme. Ældre Sagens Mobile Pay 63010.
Som noget nyt tilbyder vi i år en Nytårskoncert i Musikhuset Esbjerg med bus tur/
retur. Et andet nyt tilbud er tilbud om at deltage i Sorg – og Livsmodsgrupper. 
I det kommende år har vi skåret ned for antallet af foredrag i Nørre Nebel fra 2 til 
1 om måneden. I stedet har vi andre tilbud. f.eks. et større foredrag efterfulgt af 
en let frokost i anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag. Vi gentager 
et besøg med Sydtrafik, og tilbyder efter flere år igen hjertestarterkurser i både 
Oksbøl og Nørre Nebel. 
Vi udbyder i år flere ture og udflugter, samt en 3-dagstur, og vi skriver, hvis 
turene ikke er egnet for gangbesværede. Det er vores erfaring, at mange arrange-
menter og ture bliver udsolgt ret hurtigt, så vær opmærksom på tilmeldingsda-
toen.
Mange henvender sig med et ønske om at få en besøgsven enten til sig selv eller 
til forældre. Desværre kniber det for os, at vi kan honorere behovet, så derfor vil 
vi her søge efter personer, som kunne have lyst til at glæde et andet menneske 
med et besøg en gang imellem. Man binder sig ikke for mere, end det kan aftales 
fra gang til gang, og vi prøver hver gang forinden at finde frem til personer, som 
gensidigt kan have glæde af hinanden. Se efter kontaktpersoner i bladet.
Vi glæder os til årsmødet den 19. marts 2020 og håber på et stort fremmøde. 
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.
på gensyn i det nye år 
Marianne Zwinge Forsidebilleder af Povl Birch, Klinting:  

Varde: 
Ved føtex, skulptur af Bertil Herlow Svenson   
Blaabjerg: 
Henne Strand, Mågen Katrine af Erik Heide
Blåvandshuk: 
Wadden Tide
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ÅRSMØDE 
Årsmødet afholdes tirsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00 på Danhostel 
(tidligere kommunekontor) Strandvejen 1a, Oksbøl. 
Indgang fra Kirkegade.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter årsmødet vil der være middag, hvor Ældre Sagen betaler en del af 
kuvertprisen. Egenbetalingen er fastsat til 100 kr. pr. person. 
Drikkevarer er for egen regning.
Efter middagen et kort indlæg om det nye affaldssorteringssystem og 
efterfølgende underholdning og fællessang med sanger og musiker 
Betina Jæger og Mikael Haaning 
Se annoncen i områdets ugeaviser i uge10.
Tilmelding:
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19, mail: edith.lilleholt@gmail.com 
Lise Hvelplund, tlf. 75 28 23 71 / 21 22 91 44, mail: lisehv@bbsyd.dk 
Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51, mail: borrevej33@bbsyd.dk

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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Ældre Sagen har følgende tilbud 

Hjælp og Tryghed og Besøgsvenner 
Vi kan komme som besøgsvenner til enlige og få en snak eller gå en tur.
Til par, hvor den ene er syg eller svækket, kan vi tilbyde besøg, mens den 
pårørende kan koble fra et par timer. 
Tilbuddet er et supplement til diverse offentlige ordninger. Vi udfører ikke hjem-
mehjælp eller andre faggruppers arbejde. 
Tidspunkt for besøget aftales indbyrdes.
De frivillige er motiverede og modne mennesker, som 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:
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19. Mail: edith.lilleholt@gmail.com

Kontaktperson for Blåbjerg:
Kirsten Larsen, tlf. 61 60 21 66 mail: kila2014@bbsyd.dk

Kontaktperson for Blåvandshuk:
Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51 mail: borrevej 33@bbsyd.dk

Telefontjenesten
Tilbyder – især til enlige – et tryghedsopkald hver morgen.

Kontaktperson for Varde:
Helle Nicolaisen, tlf. 75 22 25 94 / 29 68 25 93
Ragnhild Pallesen, tlf. 51 21 34 38  

Kontaktperson for Blåbjerg:
Anna Bjerg, tlf. 75 28 83 33 
Lizzie Schou, tlf. 75 25 57 26 / 28 11 25 57   

Vedrørende alle tilmeldinger
Kan først ske efter den 20. december
Brug Online booking: ældresagen.dk/varde, eller ring til en af turhjælperne.
Benyt medlemsnummer ved tilmelding, det står bag på jeres lokale medlemsblad.
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Nye tilbud

Bustur til Nytårskoncert i Esbjerg Musikhus
Søndag den 12. januar kl. 16.00
Pris: 400 kr. for billetter og bus tur/retur
Nytåret er for mange en anledning til at stoppe op for at fejre det forgange år og 
sige velkommen til det nye. 
Esbjerg Ensembles Symfoniorkester samler ensemblets musikere, musikalske 
kolleger fra nær og fjern til nytårskoncert. 
Glæd dig til en forrygende nytårskoncert med smukke toner fra Konservatoriets 
Pigekor og Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor og flotte dansetrin fra Den 
Kgl. Ballets Talentlinje på Esbjerg Kulturskole.
Dirigent bliver Henrik Vagn Christensen,
Tilmelding senest den 5. januar 2020.
Online Booking: ældresagen.dk/varde, 
Karin Mortensen 23 26 61 99, Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54  
Afgang fra Nørre Nebel Kulturhus kl. 14.00, Brugsen Outrup 14.10, 
Fakta Oksbøl 14.25, Janderup Brugs 14.35, Varde Læssevejen14.45

Foredrag om Dronning Margrethe 80 år
Onsdag den 22. januar kl. 10.00 – 14.00 i aulaen på Nørre Nebel Skole
Den 16. april 2020 fylder Dronning Margrethe 80 år. I den anledning vil Ældre 
Sagen gerne invitere til et underholdende foredrag om Dronningen og det danske 
kongehus.
Dronning Margrethe 2. af Danmark er indtil nu den næst længst regerende 
monark i Danmarks historie og desuden en af Europas mest populære regenter. 
Få et unikt indblik i det danske kongehus - og en særlig hyldest til majestæten i 
anledningen af hendes runde fødselsdag.
Lars Hovbakke Sørensen, én af landets mest anvendte kommentatorer, giver os 
en analyse af kongehuset, og hvordan dets rolle i samfundet udviklede sig i løbet 
af det 20. århundrede og frem til i dag. Ligesom han giver sit bud på, hvorfor det 
danske kongehus under Dronning Margrethe 2. har lagt sig i førertrøjen som et af 
Europas allermest populære.
Efter foredraget serveres en lettere frokost med en øl/vand. Samlet Pris 100 kr.
Tilmelding senest den 16. januar.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Tilmelding til: Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44 eller Marianne Zwinge tlf.75 28 87 54
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Sorg – og livsmodsgrupper
Har du mistet din ægtefælle/samlever, eller er din ægtefælle alvorligt syg/dement, 
kan du i en sorggruppe opleve, at du ikke er alene med de svære følelser.
I trygge rammer, hvor alle kommer til orde, kan man hjælpe hinanden til at få 
bearbejdet sin sorg og få mod til at komme videre.
De frivillige, der leder kurset har deltaget i kurser i at lede en sorggruppe.
Kontaktpersoner:
Edith Lilleholt tlf. 20 67 72 19 mail: edith.lilleholt@gmail.com
Anne- Grete Nielsen tlf. 27 28 08 17 mail: annegretenielsen@52gmail.com
Windows

Besøg af SYDTRAFIK
Tirsdag den 28. januar kl. 10.00 – 12.00 i Medborgerhuset i Oksbøl
Onsdag den 11. marts kl. 10.00 – 12.00 i Kulturhuset i Nørre Nebel
Pris: 30 kr. for kaffe og rundstykker.
Lær at bestille og bruge rejsekort og flextrafik. Sydtrafiks kundeambassadører 
fortæller om de nye billettyper og om muligheden for at benytte kollektiv bustrafik 
- rejsekort – og hvor og hvordan du bestiller- en flextaxa - bruger rejseplanen – 
og hvordan du finder en rejse. 
Du kan få hjælp til at bestille rejsekort, hvis du medbringer NemID, sundhedskort 
eller kørekort.
Online booking: ældresagen.dk/ varde. 
Tilmelding senest den 21. januar til Aage Charles Hansen tlf. 51 86 06 51, Oksbøl,
og den 4. marts til Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44, Nørre Nebel, eller

VVS, Blik & Oliefyr   tlf. 28 29 12 12    Gas   vagt tlf. 75 25 12 12   Industrivej 5    6840 Oksbøl
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Hjertestarterkursus - Livgivende førstehjælp
Mandag den 10. februar i kl. 10.00 -12.00 i Oksbøl Medborgerhuset
Mandag den 17. februar kl. 10.00- 12.00 i Nørre Nebel Kulturhuset
Pris 30 kr. for kaffe og rundstykker.
Ældre Sagen tilbyder i samarbejde med Hjerteforeningen to hjertestarterkurser 
med to instruktører hvert sted i henholdsvis Oksbøl og Nørre Nebel. 
Alle vil få mulighed for at afprøve en hjertestarter og prøve at give hjertemassage 
på en dukke.
Online booking: ældresagen.dk/varde.
Tilmelding senest den 3. februar til Niels Jørgensen 20 66 93 76, Oksbøl, 
og den 10. februar til Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54, Nørre Nebel.
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Andre Tilbud

Nyhedsbrev.
Vores lokale Nyhedsbrev har vist sin berettigelse. 
Ca. 900 medlemmer/ husstande abonnerer på Nyhedsbrevet.
I brevet har vi mulighed for at gøre opmærksom på kommende begivenheder. 
Vi har også haft held med at annoncere for ikke planlagte arrangementer/ture.
Nyhedsbrevet kommer ca. en gang om måneden, og kun hvis vi har noget at 
orientere om.
Tilmelding sker via vores lokale hjemmeside: ældresagen.dk/varde  
I nyhedsbrevet er der direkte adgang til hjemmesiden med alle beskrivelser af
Arrangementer og ture.

Oplæsning på Nørre Nebel Biblioteket 
Mandag den 20. april kl. 14.00 -15.30
Pris 20 kroner, for kaffe med kage.
Ældre Sagen og Nørre Nebel Bibliotek er endnu en gang gået sammen om et 
smukt kaffebord med bibliotekar Louise Tranborg, som læser højt fra udvalgte 
digte og noveller. Der vil være tekster fra både nyere og ældre forfattere.
Dette forår er temaet grænser. Landegrænser, andre fysiske grænser samt de 
personlige grænser, vi hver især besidder. 
Tilmelding: til Louise Tranborg på biblioteket og Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54

www.sparnebel.dk

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.
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Værktøjskassen.                                                                                                                                       
Har du brug for hjælp til små håndværksmæssige opgaver: 
Hjælp til ophængning af billeder, udskiftning af pærer og sikringer, små repartion-
er, indstilling af TV, enkle computer- og printerfejl, reparation af din cykel - 
og meget andet. Du kan ikke bestille en 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 til: Hans Jørgen Mortensen tlf. 42 33 98 60 
mandag og onsdag kl. 10 -12, tirsdag kl. 14-16.                  

Hundefindertjenesten 
Gratis tilbud, dog skal man betale kørepenge efter gældende regler.
Har du tabt noget ude i naturen, et ur, en pung, et høreapparat, smykker eller dine 
briller, så er der hjælp at hente via DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening), 
som har en eftersøgningstjeneste med specialuddannede hunde, nogle af dem er 
tilknyttet DCH Varde. 
Kontakt vagttelefonen tlf. 71 10 40 69, som henviser til nærmeste hundefører.
                                                    

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

Program2019_II.indd   9Program2019_II.indd   9 25/11/2019   11.0125/11/2019   11.01



10

Aktivitet og socialt samvær 
Varde
L’hombre
Hver mandag kl. 13.45 – 15.45 i Medborgerhuset, Storegade 57, Varde kl. 12
Første gang den 6. januar. 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.
For yderlige oplysninger kontakt Helle Nicolaisen, tlf. 75 22 25 94/29 68 25 93

Golf. 
Har du lyst til at finde ud af, om golf er en sport for dig? Du får motion og socialt 
samvær, du opholder dig i den smukke natur, du træner øjet, koordinationen, kon-
centrationen, og du kan spille golf som 90 årig. Hvorfor ikke give det en chance. 
Træning og spil hver tirsdag.   
Kl. 09:00 – kl. 10:00: Træning under ledelse af Varde Golfklubs pro.
Kl. 10:00 – kl. 11:30: Spil på Par-3 banen sammen med frivillige fra ÆS.
Kl. 11:30 - Hyggeligt samvær i klubben.
Pris i alt: kr. 300 kr. for perioden 14. april - 16. juni.                                                                                     
Klubben stiller golfsæt og træningsbolde på Driving range gratis til rådighed. Alle 
øvrige dage: Fri adgang til træningsanlægget og klubhus.  Den første dag er orien-
teringsdag, uden krav om betaling inden endelig stillingtagen. 
Tilmelding senest 10. marts til: 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.
ældresagen.dk
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Oksbøl
Ældre Sagen og Medborgerhuset har følgende arrangementer i 
Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl

Aktivitets eftermiddage
Hver onsdag eftermiddag fra kl. 13.30 – 16.30 er der forskellige aktiviteter. Nogle 
laver kort, æsker, strikker, hækler eller andet. Der spilles whist, og der er flere 
hold som spiller ”Skat”. De, der spiller Skat, vil gerne lære nye deltagere spillet. 
Der er også mulighed for brætspil, så mød op. Hvis I har forslag til andre aktivi-
teter, er de meget velkomne.

Sangeftermiddag: søndag den 2. februar
Pris: 25 kr.
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 fra en rejseoplevelse, eller en historie vil bliver læst op.

Gåture Pris 15 kr.
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. 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
Årskontingent: 150 kr.
Vi spiller krolf i Oksbøl på 2 baner ved Danhostel over for Idrætscenteret.
Vi starter torsdag den 23. april og spiller fra kl. 9.30 til 11.30 til sidst i oktober. 
Vi har køller og kugler.
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 

Ældre Sagen 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
Pris 60 kr.
Søndage: 26. januar, 23. februar, 29. marts, 26. april, 24. maj
Let middagsret og kaffe med kage. 
Har du svært ved at komme til Medborgerhuset, så giv besked derom ved til-
meldingen.
Tilmelding senest fredag morgen kl. 10.00
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
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer.
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre.
Søndag den 2. februar, 1. marts, 5. april
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, giv besked derom ved tilmeldingen.
Tilmelding senest 3 dage før til:
Lise Hvelplund 21 22 91 44 eller Kirsten Larsen tlf. 61 60 21 66

Pleje -og Aktivitetscentret, Byagervej 19 Nørre Nebel kl. 11.30 . 13.30
Pris kr. 80 kr. inkl. dessert og drikkevarer.
Den 16. februar, 15. marts, 19. april
Vi fortsætter succesen med fælles spisning på Plejehjemmet i Nørre Nebel.
I 2020 går vi tilbage til vores suppedage.
Det kan være suppe fra forskellige lande eller egne i Danmark.
HUSK tilmelding senest 3 hverdage før til plejehjemmets sekretær tlf. 79 94 83 80 
eller Marie Aggeboe tlf. 20 85 36 16

Oksbøl
Pris 50 kr.
Spis sammen i Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl kl. 12.00
Onsdagene: 29. jan. – 26. feb. – 25. marts – 29. apr. – 27. maj – 24. juni.
Let ret eller suppe. 
Tilmelding gerne 3 dage før til
Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51 eller 21 40 32 16 
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Foredrag

Særligt foredrag i Nørre Nebel
Den 22. januar kl. 10.00 – 14.00 i aulaen på Nørre Nebel Skole
Dronning Margrethe fylder 80 år
Se andet sted i programmet. HUSK tilmelding

Alle andre foredrag er i Nørre Nebel Kulturhus Sdr. Alle 21.
Alle foredrag er fra kl. 10.-00 – 12.00. Pris 50

Den 26. februar
Det går over, om depression
Christian Møller Christensen fortæller i sin bog, ”Det går over”, hvordan et ganske 
almindeligt velfungerende menneske med et på alle måder godt liv, en god fami-
lie, et meningsfyldt arbejde og gode sociale relationer pludselig kan blive ramt af 
en alvorlig depression. Der berettes om livet før og efter depressionen. Den svære 
tid under depressionen er åbenhjertigt og detaljeret beskrevet, og der fortælles, 
hvordan en depression opleves af den ramte og dennes familie. På samme måde 
berettes der om, hvordan det har været muligt at komme igennem en depression 
og endda komme styrket ud af den. 

Kontakt vores
senior konsulent
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

Stormgade 133 A 
6715 Esbjerg N • 75 15 16 00

SØVN MILJØ

Få besøg af stolebussen

Hvilestole
fra

3.499,-
Viste stol 5.795,- 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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Den 25. marts
Våren er i luften.
Anna-Marie Godske Helfer fortæller: 
Påsken ligger naturligvis i våren. Hvornår ville det ellers være naturligt at fejre 
Kristi opstandelse end netop på det tidspunkt, hvor alt igen vælder op af den 
sorte jord, ”af jorden skal du igen opstå”?
Og glæden over livets tilbagevenden til den golde jord er her i Norden blevet fejret 
så længe, vi har viden om – altså også før kristendommen. Vi fejrer overgangen 
til sommerhalvåret, hvor mørkets magter er fortrængt af lyset.
En fortælling, der foregår i løbet af 33 år – fra julen, år 0 til påsken, år 33. 
Og nej! Kristus er ikke hovedpersonen. Men hvem så? 

Den 22. april
Den tavse tragedie
Tidligere redaktør på Jydske Vestkysten, Flemming Just, fortæller om katastro-
fen ud fra den bog, han har skrevet sammen med redaktør-kollegaen Poul-Erik 
Thomsen. Bogen hedder ”Den tavse tragedie”. 
Den 8. juli 1959 omkom 57 mennesker på Haderslev Dam i en af de største skib-
skatastrofer i Danmark. 
En ulykke, der umiddelbart var svær at forstå. Blandt andet fordi den fandt sted 
på en varm, stille sommerdag, og fordi den skete i en dam, der ikke er bredere 
end 700-800 meter og på sine dybeste steder et par meter.
Ikke desto mindre druknede 37 af de 57 omkomne, mens 20 passagerer døde af 
deres brandsår. Der var 93 mennesker ombord på “P840 Turisten” den ulyksalige 
dag for snart 61 år siden.
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IT kursus og tilbud

Varde, Torveværelset på bibliotek

Facebook 
2 tirsdage med start den 6/1 og den 13/1 2020 kl. 9.30 til 11.30 
Pris: 30.- kr. Tilmelding senest den 20/12 2019.
Medbring selv enheden, hvor på I har Facebook.
Anne-grete Nielsen tlf: 27 28 08 17 mail: annegretenielsen52@gmail.com

Min livshistorie
Livshistorie på computer, tablets & smartfon.
Introduktion til systemet onsdag den 8/1 og mandag den 20/1 2020 Kl. 10.00 til 
kl. 11.30. 
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde for dig selv og 
dine nærmeste.
Medbring selv enheden, hvor på I har programmet.
Pris: Gratis. Tilmelding senest den 20/12 2019. 
Anne-grete Nielsen tlf: 27 28 08 17 mail: annegretenielsen52@gmail.com 

IPad 
5 gange på torsdage med start den 9/1 2020 kl. 10.00 til 12.00 
Medbring selv egen IPad.
Pris: 75.- kr. Tilmelding senest den 20/12 2019.
Anne-grete Nielsen tlf: 27 28 20 17 mail: annegretenielsen52@gmail.com

Nørre Nebel, Kulturhuset Sdr. Alle 21

Slægtsforskning for begyndere og let øvede
10 gange. Første gang torsdag den 9/1 kl. 10 – 12.
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre med slægts-
forskning.
Medbring PC. Max 15 deltagere. Pris 100 kr.
Tilmelding senest den 3/1 til: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144

IPad kursus
5 gange. Første gang mandag den 6/1 kl.10-12.
Lær at bruge din IPad i hverdagen og til mere specielle formål.
Medbring IPad. Max 8 deltagere. Pris 75 kr.
Tilmelding senest den 4/1 til: Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144
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Windows 10
5 gange. Første gang mandag den 24/2 kl. 10-12.
Er du kørt lidt sur i Windows10 og har mistet overblikket, så kom med på W10 
kursus. Vi koncentrerer os dels om at få styr på de forskellige programmer og 
dels om at hjælpe dig til et bedre overblik.
Max 6 deltagere. Pris 75 kr.
Tilmelding senest den 16/2 til: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144 

Facebook
2 gange. Mandag den 20/4 2020 kl. 9.30 til 11.30 og mandag
den 27/4 kl.9.30 til 11.30. Pris: 30 kr. 
Medbring selv enheden hvorpå I har facebook.
Tilmelding senest den 13/4 til: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144 

https://www.minlivshistorie.dklisehv@bbsyd.dk
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Vedrørende ture og udflugter
Alle ture køres med Ansager Turist, som teknisk arrangør, medlem af Rejsega-
rantifonden. Alle ture på mere end 1000 kr. betales direkte til Ansager Turist, som 
forinden udsender en opkrævning.
I tilfælde af sygdom eller aflysning skal man bruge sin egen rejse/afbuds-
forsikring. Ture på under 1000 kr. betales til Ældre Sagen, og man kan få sine 
penge tilbage, hvis man bliver nødt til at melde afbud. 
Oplys dit kontonummer til kasserer Hanne Andersen, telefon 51 23 51 66.

Ture og udflugter 
Bustur til Mariehaven 
den 4. februar. Pris 450 Kr. 
Vi begynder med frokost på Ansager Musik Hotel, derefter går vi over i Mariehav-
en, og hører et foredrag ved Rie og Helge Engelbrecht fra ”Båret på Englevinger” 
til ”Så spil da knejt”. Vi får fællessang, kaffe med hjemmebag og mulighed for at 
se Musik Galleriets egne udstillinger og aflægge ”Englehuset” et besøg.
Online Booking: ældresagen.dk/varde
Aage Charles Hansen tlf. 51 86 06 51 Mail: borrevej33@bbsyd.dk
Niels Jørgensen Tlf. 20 66 93 76 Mail: niels@hein-jorgensen.dk
Afgang: Nr. Nebel Kulturhus kl.10.30, Outrup Brugs kl. 10.40, 
Oksbøl Fakta kl. 11.00, Varde – parkeringspladsen på Læssevejen kl. 11.20.   

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

Helles rengøring
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Bustur til Svendborg, Forsorgsmuseet 
Tirsdag den 25. februar 2020. Pris: 700 kr.

For 100 år siden lå Fattiggårde og Arbejdsanstalter i tusindvis overalt i Europa. I 
Svendborg ligger en af de sidst bevarede, i folkemunde kaldet Fattiggården. 
Gennem 102 år har der boet tusindvis af mennesker her.
Efter besøget på Forsorgsmuseet nyder vi frokosten på Børsen i Matadorstuen.
Dernæst besøger vi udstillingen Ernsts Samlinger i Assens og får en finurlig og 
stemningsfuld oplevelse. Ernsts Samlinger består af sølv, porcelæn og kunst i en 
varieret, næsten kitschet blanding i en autentisk lejlighed, som ejeren, sølvvare-
fabrikant Frederik Ernst år 1892-1976, skabte den.
Prisen dækker buskørsel, kaffe med rundstykke, entreer, frokost, buskaffe/m kage.
Tilmelding senest den 14. februar.
Online Booking: ældresagn.dk/varde 
Karin Mortensen, tlf.23 26 61 99 mail: mortensen.alslev@gmail.com
Anne-grete Nielsen, tlf. 27 28 08 17 mail: annegretenielsen52@gmail
Forventet hjemkomst i Varde kl. 18.30.
Afgang fra Nr. Nebel kl.7.45, Outrup kl.7.55, Oksbøl kl.8.10, Janderup Brugs 
kl. 8.20, Varde ved Læssevejen kl. 8.30.

Bustur til VW og Retro Museum, Bovbjerg Fyr og Hornvarefabrikken.
Onsdag den 18. marts. Pris 600 kr.
Carsten og Sussi Andersen har en meget fin samling af VW’ere i særklasse. I ud-
stillingen er der også gamle benzinstandere og andet tilbehør fra en velassorteret 
servicestation. Ud over biler indeholder udstillingen ting fra »bedstemors tid«, 
ting fra butikker og private hjem.
Vi fortsætter til Bovbjerg Fyr, hvor vi skal nyde deres frokosttallerken med lokale 
råvarer.
Turen fortsætter til Hornvarefabrikken. Her får vi en guidet rundtur i Hornvarefab-
rikkens værksted, hvor smukke og levende materialer forarbejdes til flotte brug-
sting. Hornvarefabrikken har en 200 år lang historie, hvilket kun gør oplevelsen 
endnu mere spændende.
Inden vi kører hjem nyder vi kaffen og et stykke kage ved bussen.
Prisen dækker: Buskørsel, kaffe og rundstykke, frokosttallerken på Bovbjerg Fyr, 
entre til Reto museet og guide på Hornvarefabrikken, eftermiddagskaffe med kage.
Tilmelding senest 4. marts.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19 Mail: edith.lilleholt@gmail.dk
Lise Hvelplund, tlf. 21 22 91 44 Mail: lisehv@bbsyd.dk 
Afgang fra: Læssevejen i Varde kl. 7.10, Brugsen Janderup kl. 7.15, Fakta Oks-
bøl kl. 7.25, Outrup Brugs kl. 7.40, Nr. Nebel kl. 8.00
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Besøg Tarp Bunkermuseum, (Bunker nr. 75 665 )
Vi mødes på Tarp Byvej 131, 6715 Esbjerg kl. 14.00
Torsdag den 16. april 2020. Max 30 deltagere, ikke egnet for gangbesværede
Pris 120 kr. inkl. entre + Kaffe
Bunkeren er konstrueret og placeret i terrænet af de tyske fæstningspionerer. Byg-
ningsprocessen blev organiseret af OT (den tyske byggeorganisation), men selve 
byggeriet er udført af danske entreprenører og danske arbejdere. Bunkeren hører 
til Støttepunkt Esbjerg Flyveplads. Soldaterne kunne bo i bunkeren og bruge den 
som beskyttelsesrum i tilfælde af fjendtlig luftbombardementer og artilleribeskyd-
ning. Men bunkeren havde også andre formål. Den blev blandt andet brugt som 
depot og kommandostation. Der er opført 47 bunkere af denne type i Esbjergom-
rådet, hvoraf de 12 ligger på flyvepladsens område.
Tilmelding senest 5. april. Online Booking: ældresagen.dk/varde
Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51, mail: borrevej33@bbsyd.dk eller
Niels Jørgensen, tlf. 20 66 93 76, mail: niels@hein-jorgensen.dk

Bustur – En tur i genforeningens tegn
Torsdag den 7. maj.  Pris 550 kr.
Vi kører gennem Åtte Bjerge, et yndet udflugtsmål, som hæver sig stejlt over 
Kongeådalen. Herfra fortsætter vi til Elmegården ved Sommersted. Gården, som 
drives af Ryan Petersen, har et meget alsidigt landbrug, gårdmejeri og gårdbutik. 
Ryan Petersen fortæller og viser rundt.  
I gårdens festlokaler nyder vi en 2-retters menu, lavet af gårdens egne produkter. 
Næste stop er Christiansfeld, hvor vi får en guide med på resten af turen. Vi kører 
til Frederikshøj, hvor Christian 10. red over grænsen efter genforeningen i 1920. 
Vi ser slusen i Hejlsminde, som var den yderste grænsepost.
Turen fortsætter til Skamlingsbanken og Skibelund Krat, begge steder har været 
vigtige mødesteder for danskheden, både før og efter 1864. 
I bussen fortæller guiden om de historiske begivenheder i området. 
Forventet hjemkomst kl. 18.00 i Varde.
Prisen dækker: Buskørsel, guide, 2 retters menu på Elmegården og  buskaffe.
Tilmelding senest. 6.april 2020.
Online booking: ældresagen.dk/varde  
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19, Mail: edith.lilleholt@gmail.com  
Lise Hvelplund, tlf.21 22 91 44, Mail: lisehv@bbsyd.dk 
Afgang fra: Nr. Nebel kl. 8.15, Outrup kl. 8.25, Oksbøl kl.8.45, Janderup kl. 8.50  
Læssevejen Varde kl. 9.15.
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Bustur til Nymindegab Kro og Nymindegab Museum
Den 13. maj kl. 12.00  Pris 600 kr. 
Vi spiser først en Lækker frokost, der til to genstande øl/vin/vand.
Forret: Fanø skinke med rygeost & malt. Hovedret: Kalveculotte med rødvinsso-
vs med dagens grønt og kartofler. Dessert: Citronfromage med skum & sprøde 
flager.
Efter frokosten går vi hen på museet, hvor museumsinspektør John Jensen vil 
fortælle om Nymindegabmalerne og kunstnerkolonien, som fandtes der i begyn-
delsen af 1900-tallet. 
På museet får vi en kop kaffe.
Prisen dækker: buskørsel, en lækker frokost med drikkevarer, entre og guide.
 Tilmelding senest den 4. maj 2020.
Online Booking: ældresagen.dk/varde, 
Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44, Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54
Afgang fra Læssepladsen Varde kl. 10.45, Janderup Brugs 10.55, Fakta Oksbøl 
11.05, Brugsen Outrup 11.15, Kulturhuset Nørre Nebel 11.25.
 

Besøg Nygaards Afrika,
Nr. Lydumvej 110, Nr. Nebel Pris 300.- kr.
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 11.00 til ca. 14.00. 
Vi kører i egne biler. Vi vil gerne medvirke til samkørsel.
Vi bliver kørt rundt i dyreparken i Nygaards vogn i ca. 1 time med guide.
Der kan max. være plads til 35 personer.
Efterfølgende spiser vi middagsmad, som består af vildsvinesteg, vildsvinefri-
kadeller
med tilbehør samt kaffe med småkager.
Herefter får vi en rundvisning i jagtmuseet med de vilde dyr, og til sidst ser vi en 
film om en elefantjagt. Her til serveres en øl eller vand. 
Tilmelding senest den 23. maj 2020.
Online Booking: ældresagen.dk/varde
Aage Charles Hansen tlf.51 86 06 51 Mail: borrevej33@bbsyd.dk
Niels Jørgensen Tlf. 20 66 93 76 Mail: niels@hein-jorgensen.dk
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3 dage Sydsjælland og Cirkusrevyen
tirsdag den 23.  juni til torsdag den 25. juni 2020
Dag 1
Efter opsamling kører vi mod Sjælland, undervejs nyder vi kaffe og rundstykker. 
Først besøger vi Gavnø Slot, som ligger i Karrebæk fjord og får en rundvisning. 
Hovedbygningen er opført i 1402-1408, senest ombygget til det nuværende 
rokokoslot i 1755-1758. Parken er på 8 ha.
Turen går videre til Camp Adventure, med det meget omtalte Skovtårn.  Vi går ind 
i skoven ad en plankebelagt sti, inden vi går op i det 45 m høje tårn, hvor der er 
en fantastisk udsigt over Sjælland. Turen er 3,2 km inkl. tårn, nem at gå på, ingen 
trapper
Dag 2
Vi besøger Stevns klint med en lokal guide.
Sidst på eftermiddagen kører vi til København, hvor vi skal se Cirkus Revyen 
2020. 
Dag 3
Vi kører til Faxe Kalkbrug og får en rundvisning på Geomuseum Faxe med 
fortælling om det forhistoriske liv. Efter rundvisningen på museet går turen gen-
nem kalkparken til Prismet, hvor der serveres en fantastisk historie om bruddets 
900 år lange kulturhistorie, og hvorfor det ser ud som det gør i dag.
Turen fortsætter til Sorø Akademi, som er grundlagt i 1586 af Frederik II. Hoved-
bygningen er fra 1826. En af Akademiets lektorer vil guide os rundt gennem de 
historiske lokaler og præsentere historie fra Kloster over Akademi til et moderne 
gymnasium med kostskole. 

Pris: kr. 3625,-. Enkeltværelsestillæg kr. 450,- Indkvartering Hotel Comwell 
Køge strand.
Prisen dækker: Buskørsel, forplejning og diverse billetter og entreer.
Betaling: depositum kr. 500,- 1.3.2020, restbeløb 30 dage før. 
Tilmelding senest den 27.2.2020, pga. billetter til Cirkusrevyen, 
Hanne Andersen, Tlf. 51 23 51 66 mails: hanneandersen45@gmail.com
Niels Christian Hein Jørgensen, Tlf. 20 66 93 76 mails: niels@hein-jorgensen.dk
Afgang Kulturhuset Nr. Nebel kl. 6.30, Brugsen Outrup kl. 6.40, Fakta Oksbøl 
kl. 6.55, Brugsen Janderup kl. 7.05, Læssevejen Varde kl. 7.30 
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Husk at besøge vores nye flotte hjemmeside
ældresagen.dk/varde
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Seniorbio foråret 2020
Billetterne er steget og koster nu 60 kr. stykket

Torsdag den 16. januar kl. 14.00 – Poms – Dans for livet (2019)
Livsbekræftende film om en gruppe ældre kvinder på et luxuriøst plejehjem i USA 
som, stik imod alle odds, beslutter sig for at blive cheerleadere. Trods diverse 
gebrækkeligheder og alvorlig sygdom beviser kvinderne, at det aldrig er for sent 
at kaste sin krop ud på dansegulvet. (USA 1 t 30 min) 

Torsdag den 20. februar kl. 14.00 – Happy Ending (2019)
Skilsmissekomedie med Kurt Ravn som Peter, en nypensioneret direktør, der 
forlader sin kone Helle, (Birthe Neumann) til fordel for et liv uden forudsigelighed 
og forpligtelser. Han investerer alle deres pensionspenge i et østrigsk vinhus, og 
hun går i panik af bare hjælpeløshed.  Hjælpen kommer i form af en sød kvindelig 
bankrådgiver, som hanker op i Helle og til sidst får hende til at indse, at livet altså 
har mange muligheder, også for hende. (Danmark 1 t 40 min

Torsdag den 26. marts kl. 14.00 – Judy (2019)
Filmen om Judy Garland holder sig til den seneste tid i hendes liv med flashbacks 
til tidligere. Judy Garland var et ikon inden for showbusiness, og hendes liv kunne 
ses som en lang rolle, som krævede store personlige ofre og som blev groft udny-
ttet af Hollywood. Til sidst var det kun pillemisbruget, som holdt hende gående og 
hendes fans, som var trofaste. Filmen er en rørende hyldest til en ødelagt kvinde 
og superstjerne, som bare gerne ville elskes, og som døde alt for ung. 
(England 1 t 58 min)

Torsdag den 16. april kl. 14.00 – Downton Abbey (2019)
Hvis man kender Tv-serien af samme navn, vil man elske filmen. Denne gang er 
det Downtons trofaste ansatte, som næsten er blevet hovedpersoner, når kongen 
og dronningen melder deres ankomst med fuldt følge, som alle skal indkvarteres 
på godset og overtage alle funktioner. Det kan de faste ansatte ikke acceptere, og 
så kører det derudaf i bedste engelske komediestil. Et feel-good gensyn med hele 
persongalleriet, inkl. Maggie Smith som enkegrevinden. (England 2 t 2 min) 

Efter filmene kan man over en kop kaffe i Frivillighuset få en snak om filmen. 
I foyeren vil der før filmene være mulighed for tilmelding.
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Mandage L’hombre Varde side   7
Onsdage Gå og Grin Varde side   7
Onsdage Gåture Oksbøl side   8
Onsdage Aktivitets  eft.middage Oksbøl side   8
Torsdage Krolf Oksbøl side   8
Søndage Sangeftermiddage Oksbøl side   8
31. juli Spis sammen Oksbøl side   9

  8. aug. Tur til Middelfart side 14
25. aug. Spis sammen Varde side   9
28. aug. Spis sammen Oksbøl side   9
  1. sep. Spis sammen Nr. Nebel side   9
10. sep. Besøg af Syd Trafik Varde side 15
12. sep. Højskoledag Lunde Kro side    6
12. sep. Slægtsforskning  kursus Nr. Nebel side  13
15. sep. Spis sammen (a og p centeret) Nr. Nebel side    9
25. sep. Spis sammen Oksbøl side    9
25. sep. Foredrag Nr. Nebel side  10
26. sep. Senior bio Varde side  25
29. sep. Spis sammen Varde side    9
  1. okt. Fabebook  kursus Varde side   12
  6. okt. Spis sammen Nr. Nebel side     9
  7. okt. IPad  kursus Nr. Nebel side   13
  9. okt. Foredrag Nr. Nebel side   10
10. okt. Senior bio Varde side  25
21. okt. Billedværksted kursus Nr. Nebel side   13
20. okt. Spis sammen (a og p centeret) Nr. Nebel side    9
22. okt. Ipad  kursus Varde side  12
23. okt. Foredrag Nr. Nebel side  11
23. okt. ”Min livshistorie”  kursus Varde side  13
24. okt. Tur til Heimdal Entofarm Tarm side  16
25 okt. Windows kursus 0 side 13
27. okt. Spis sammen Varde side   9

AKTIVITETSKALENDER 2. HALVÅR 2019
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30. okt. Spis sammen Oksbøl side   9
  3. nov. Spis sammen Nr. Nebel side   9
  5. nov. Tur Sprogø side 17
13. nov. Foredrag Nr. Nebel side 11
14. nov. Tur til Hr. Skov Blåvand side 16
17. nov. Spis sammen (a og p centeret) Nr. Nebel side   9
18. nov. ”Min livshistorie”  kursus Nr. Nebel Side 13
21. nov. Senior bio Varde side 25
27. nov. Spis sammen Oksbøl side   9
27. nov. Foredrag Nr. Nebel side 11
  2. dec. Oplæsning Nr. Nebel side   5
  3. dec. Tur Århus side 18
11. dec. Foredrag Nr. Nebel side 11
12. dec. Senior bio Varde side 25
18. dec. Spis sammen Oksbøl side   9
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Bestyrelsen:

Formand:  Marianne Zwinge, Tranevænget 3, 6830 Nørre Nebel
 Tlf. 75 28 87 54 mail: mzw@email.dk 

Næstformand: Aage Charles Hansen, Stationsvænget 3, 6840 Oksbøl
 Tlf. 51 86 06 51 mail: borrevej33@bbsyd.dk  

Kasserer:  Hanne Andersen, Urfuglevej 23, Henne Strand, 6830 Nørre Nebel
 Tlf. 51 23 51 66 mail: hanneandersen45@gmail.com 

Sekretær: Lizzie Schou Kløvbakken 28, 6855 Outrup
 Tlf. 75 25 57 29 / 28 11 25 57/ mail: lskontor@bbsyd.dk

Medlemmer:  Lise Hvelplund, Borkvej 27, 6830 Nørre Nebel
 Tlf. 21 22 91 44 mail: lisehv@bbsyd.dk 

 Niels Christian Hein Jørgensen, Nybrovej 104, 6851 Janderup
 Tlf. 20 66 93 76 mail: niels@hein-jorgensen.dk 
  
 Edith Lilleholt, Stormgade 18, 6800 Varde
 Tlf. 20 67 72 19, mail: edith.lilleholt@gmail.com  

 Gunnar Hansen, Nørremarksvej 223, 6800 Varde
 Tlf. 61 99 68 00

 Karin Mortensen, Tyttebærvej 3, Alslev, 6800 Varde 
 Tlf. 23 26 61 99, mail: mortensen.alslev@gmail.com 
Suppleanter:  
 Anne-Grete Nielsen, Østergade 1 A, 6823 Ansager
 Tlf. 27 28 08 17 mail: Annegretenielsen52@mail.com 
 
 
Hjemmeside: ældresagen.dk/varde 

Grafisk Design: Claus Jørgensen, tlf. 22 12 62 00
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