
 

ÅRSPROGRAM 

SEPTEMBER 2021 -- JULI 2022 

 

Til alle vore 1-dagsture og andre arrangementer  
er tilmeldinger bindende. 

Alle arrangementer bliver løbende annonceret på vores  
hjemmeside og i Det Sker, ligeledes bliver de omtalt i vores  

interne nyhedsbreve, og i Aarup Folkeblads omtale af alle vore 
arrangementer 1. onsdag i måneden. 



Bowling i Korsvangcentret i Assens.  
Onsdage kl. 13-16. 
Starter den 1. september 2021. Slutter den 27. april 2022. 
Pris: 270 kr. ved 4 pers. - 350 kr. ved 3 pers. pr. bane i 2 mdr. 
Tilmelding til: Jytte Padkær, tlf. 24 49 60 23. 

Motionscykling Tommerup.  
Tirsdage kl. 9-11, starter april og slutter sidst i oktober.  
Start fra Tommerup Senior Bikes klubhus, Tallerupvej.  
Ring og hør nærmere. Hardy Henriksen, tlf. 40 16 21 81.  
Poul Svensson, tlf. 40 61 20 41. 

Motionscykling Aarup.  
Hver torsdage kl. 9.30-11.30 hele året, start fra Aaruphallen, Skolegade 3. 
Anna Svensson, tlf. 64 43 16 36.  
Ebbe Hansen, tlf. 24 46 29 86. 

Ældremotion i Aarup. Vedligeholdelsestræning efter behov og formåen. 

Tirsdage kl. 9.30-10.30 i Sundhedscentret ”Holmely”, Indre Ringvej 8. 
Starter den 7. september 2021 og slutter den 26. april 2022. 
Kontaktperson: Jytte Thomsen, tlf. 64 75 17 11 eller 40 27 17 12. 

Ældremotion i Brylle. Vedligeholdelsestræning efter behov og formåen. 

Torsdage, * Hold 1: kl. 9.15-11. * Hold 2: kl. 11.15-12.30. 
Starter den 9. september 2021 og slutter den 28. april 2022. 
Sted: Rytterskolen, Brylle, Tommerup. 
Kontaktperson: Jytte Thomsen, tlf. 64 75 17 11 eller 40 27 17 12. 
Jytte mangler frivillige hjælpere. 

Gåtur i naturen omkring Vissenbjerg. 
Tirsdage og torsdage kl. 9.30, start fra Idrætsvej 3, Vissenbjerg.                  
Tilmelding ikke nødvendig. Alle kan deltage bare mød op.                             
Kontakt evt. Ragnhild Poulsen, tlf. 64 47 36 14.                                              

Gåhold i Aarup. 
Onsdage kl. 10-12. Start ved Aaruphallen, Skolegade 3, Aarup. 
Alle kan deltage, bare mød op.  
Kontaktpersoner: Anna Svensson, tlf. 64 43 16 36.  
Inge Thorup, tlf. 60 56 13 54. 
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Faste aktiviteter 



Advokatbistand - Aarup. 
Fra mandag til torsdag kl. 9-15. 
Sted: Advokat Poul Beck, Bredgade 63, Aarup, tlf. 64 43 10 80. 
Vejledning og rådgivning for medlemmer. 
Husk at bestille tid. 

Demensaflastning. 
Aflastning af ægtefælle eller anden pårørende et par timer. 
Henvendelse til de socialhumanitære kontaktpersoner. 
Tovholder demens:  
Merethe Nygaard Nielsen, tlf. 20 64 99 56. 

Besøgsven. 
Et ugentligt besøg eller en gåtur. 
* Aarup: Anna Svensson, tlf. 64 43 16 36. 
* Vissenbjerg: Torben Hjortsø, tlf. 41 57 27 14. 
* Tommerup: Birgitta Roman, tlf. 64 75 18 14 - 28 97 08 40. 
Vi mangler frivillige besøgsvenner. Hvis det er noget for dig, så kontakt en af 
ovenstående. 

Tryghedsopkald. 
Et opkald hver morgen med et ”god morgen, står alt vel til?” 
Tager du ikke telefonen, undersøger vi, om der er noget galt, og tilkalder 
hjælp, hvis det er nødvendigt. 
* Aarup: Kirsten Hansen, tlf. 91 15 64 43. 

Vågetjeneste. 
Tilbud om støtte og aflastning af pårørende, der  
passer en døende. 
Vi kan give medmenneskelighed, ro og tryghed. 
Kontaktperson: Helga Bertram, tlf. 21 45 85 34. 

Handyman. 
En hjælpende hånd. 
Har du brug for hjælp til fx at hænge et billede op, skifte en pære eller sikring 
eller andre småreparationer, som ikke kræver faguddannet arbejdskraft, kan 
du ringe til:  
Palle Andreasen, Tommerup, tlf. 24 84 02 20 .  
Hans Ole Bjerregaard, Brylle, tlf. 81 11 59 96. 

Bliv frivillig i Ældre Sagen Højfyn. 3 



 
 
Tommerup Datastue. 
Sted: Rådhuskælderen, Møllebakken 22, Tommerup. 
Tid: Onsdage kl. 14-16. 
Efterår 2021: 1. sep. til 24. nov.    
Forår 2022: 5. jan. til 27. apr. 
Desuden holder datastuen lukket på helligdage og i skolernes ferie/fridage. 
Datastuen er i samarbejde med Rådhuskælderens Venner. 
Vi tilbyder: Individuel hjælp i brugen af computer (du kan enten låne en  
computer eller medbringe din egen), smartphone eller tablets (både iPad og 
Android).  
Diverse kurser: Billedbehandling, e-Boks, filer og mapper, gem data i skyen, 
internet, mail, NemID/MitID, netbank, offentlige hjemmesider, regneark, 
slægtsforskning, tekstbehandling, Windows 10 m.m. 
Kontaktperson: Torben Enghøj Hansen, tlf. 29 72 11 70. 
Du skal være medlem af Rådhuskælderens Venner. 
Pris: 100 kr. pr. år og derudover 10 kr. pr. besøg til kaffe og kage. 

Bliv frivillig i Ældre Sagen Højfyn. 4 

 
Pc-hjælp i eget hjem. Tid efter aftale. 

En pc-hjælper kommer på besøg og hjælper dig med 
småproblemer med din computer og giver gode råd til 
brugen af din pc.   
Pris: 40 kr. pr. besøg.  
Kontaktpersoner: 
* Vissenbjerg: Erik Juul Knudsen.   20 29 31 85. 
* Tommerup: Torben Enghøj Hansen.  29 72 11 70. 
* Aarup:  Mogens Lund.    30 11 61 52. 
 
Du kan få hjælp på følgende dage: Mandag til Torsdag mellem kl. 9-16. 

It området 



Vissenbjerg Datastue. 
Sted: Vestergade 4, Vissenbjerg. 
(indgang gennem gården). 
Tid: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 10-12  
Start: Onsdag 1. september 2021.  
Slut: Onsdag 18. maj 2022. 
Datastuen er i samarbejde med Vissenbjerg Borger og Kulturforening.  
Har du problemer med brugen  af din pc, tablet eller smartphone? I datastu-
en hjælper vi dig ud fra, hvor du er nået til i brugen af din computer. 
Vi tilbyder: Individuel hjælp i brugen af computer (du kan enten låne en com-
puter eller medbringe din egen), smartphone eller tablets. 
Kontaktperson: Erik Juul Knudsen, tlf. 20 29 31 85. 
Pris: 20 kr. pr. besøg inkl. kaffe og småkager. 

 
It-cafe i Aarup. 
Sted: Cafeteriet i Aaruphallen, Skolegade 3, Aarup. 
Tid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 9-12. 
Start: tirsdag 7. september 2021. 
Slut: tirsdag 24. maj 2022. 
Du er velkommen, med eller uden computer / tablet / smartphone, til en 
uformel snak om problemer, erfaringer m.m. Flere instruktører er klar til at 
hjælpe, og vi byder på en kop kaffe med brød undervejs. 
Kontaktperson: Mogens Lund, tlf. 30 11 61 52. 
Pris: 50 kr. pr. gang, inkl. kaffe med brød.  
 

Fra NemID til MitID. 
NemID bliver til MitID. Der er udsendt en pressemeddelelse fra Digitalise-
ringsstyrelsen om, at opstarten på MitID er udskudt fra 16. august 2021 til 
forventet oktober 2021. Herefter vil du modtage en besked i din netbank om, 
at du skal skifte til det nye MitID. Det har du 30 dage til. 
Du kan få hjælp i datastuerne i Tommerup, Vissenbjerg og Aarup eller i eget 
hjem. 
Kontaktpersoner: 
* Vissenbjerg: Erik Juul Knudsen.   20 29 31 85. 
* Tommerup: Torben Enghøj Hansen.  29 72 11 70. 
* Aarup:  Mogens Lund.    30 11 61 52. 
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SEPTEMBER: 

OKTOBER: 

Angående betaling og tilmeldinger. 

Ved alle arrangementer, hvor der er betaling, skal der så vidt muligt  

indbetales til Totalbanken konto nr. 6880-2051208. 

Der kan højst tilmeldes 4 personer ad gangen,  

og der kan ikke lægges besked på telefonsvarer. 
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Arrangementer 2021 

Obs ! 

”Spis Sammen” i Bethesda, Vestergade, Vissenbjerg. 
Søndag 19. september kl. 12. 
Vi spiser og hygger os sammen nogle timer.  
Der serveres Flæskesteg m. tilbehør derefter kaffe og lagkage. 
Tilmelding til: Kirsten Brohus, tlf. 60 72 19 86 fra 6.- 8. september kl. 16-18. 
Pris: 100 kr. Drikkevarer købes til rimelige priser.  
Indbetaling på konto, senest 15. september. 

Højskoledage i Aarup. 

Tirsdag 5 og onsdag 6. oktober i Aaruphallens Cafeteria. 

Kursusleder er som sædvanlig Niels Ole Frederiksen, Middelfart. 

Dagene kommer til at foregå med start kl. 8.30 med morgenkaffe og brød, 

morgensang og foredrag. Der serveres let frokost, efter frokost foredrag og 

dagen afsluttes  kl. 15.30 med kaffe og sang.  

Dette gælder begge dage. 

Udførligt program kan ses på hjemmesiden og fås hos: 

Ulla Nøhr, tlf. 21 63 97 16, fra 10.-20. september kl. 9 -12. 

Pris: 650 kr. inkl. forplejning. Drikkevarer kan købes. 

Indbetales på konto , senest 25. september. 

Obs ! 



NOVEMBER: 

DECEMBER: 

”Spis Sammen” i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13, Brylle. 
Torsdag 11. november, kl. 12. 
Vi spiser sammen, synger og hygger os et par timer. Der serveres andesteg 
og ris a l’amande og kaffe med småkager. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.  
Tilmelding til: Gitte Carlsen, tlf. 64 75 13 65 fra 28. okt.- 5. nov. Kl. 9-12. 
Pris: 100 kr. indbetales på konto senest 8. november. 

Julearrangement på Lilleskov Teglværk, Lilleskovvej, Tommerup. 

Onsdag 1. december kl. 14. 
Vi skal julehygge og synge julesange. 
Rasmus Laursen som er tidligere lærer i Brylle, kommer og underholder. 
Der serveres gløgg, æbleskiver og kaffe. 
Tilmelding til: Gitte Carlsen, tlf. 64 75 13 65 fra 22.-27. november kl. 9-12. 
Pris: 50 kr. alt inkl. kontant betaling ved indgang. 

Foredrag om at bo i en konfliktzone. 
Mandag 1. november, kl. 14. på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30. 
Kom og hør et spændende foredrag med Sarah Arnd Linder, der fortæller om 
oplevelser og vilkår for at bo i den højaktuelle konfliktzone mellem israelere 
og palæstinensere. 
Du kan læse mere på hjemmesiden www.saraharndlinder.com 
Tilmelding til: Karsten Henningsen, tlf. 20 46 51 09, fra 20.-22. okt. Kl. 10-12. 
Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage. Indbetales på konto senest 26. oktober. 

Bliv frivillig i Ældre Sagen Højfyn. 
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Efter ca. 113 kilometer når vi Christiansfeld, hvor vi skal drikke kaffe og spise 
honningkage på Brødremenighedens Hotel lige midt i den smukke by.  
Kl. 17 afgang fra Christiansfeld. Kl. 18 forventet ankomst i Gl. Tommerup.  
Tilmelding: Tlf. 62 29 12 10,  www.gislev-rejser.dk   grupper@gislev-rejser.dk 
Tilmeldingsfrist senest: torsdag 30. september. Betalingsfrist er 14. oktober.  
Billetter der skal sendes med Post Nord tillægges et gebyr på 45 kr. for for-
sendelse og administration. HUSK PAS ! 
Pris: 895 kr. Inkluderet i prisen er: En kop kaffe/te og et rundstykke per per-
son på udturen •Frokost på Hotel Osterkrug inklusivt en øl eller vand per per-
son• Kaffe og honningkage på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld  •En 
øl eller vand i bussen på hjemturen. Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæ-
der, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med kaffemaskine og køleskab. 

Kontaktperson: Inge Thorup, tlf. 60 56 13 54. 
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Julemarked i Husum. 
Onsdag 8. december kl. 7. 
Afgang fra: Tommerup gl. posthus Kl. 7.00, 
Tommerup Stationsby (Torv) Kl. 7.10,  
Vissenbjerg (Søndersøvej 2) Kl. 7.20,   
Aarup Skolegade 3 (den gl. hal). Kl. 7.30. 
Tyskland har stor tradition for julemarkeder, og de er eksperter i at opsætte 
boder med fortryllende lys, musik og den hyggeligste og mest intime stem-
ning. Det er ganske umuligt ikke at komme i julehumør, når man besøger Hu-
sums julemarked. Markedet er placeret ned til den smukke havn, hvilket kun 
bidrager til at gøre stemningen endnu bedre. På julemarkedet kan man for-
kæle sig selv med forskellige gastronomiske specialiteter, lokalt kunsthånd-
værk og naturligvis varme drikke. Her er musik og glade dage, duft af ristede 
mandler og glühwein. Der bliver god tid til at nyde stemningen. 

Husums vartegn er fiskerpigen Tine, der siges at være kusine til Kertemindes 
Amanda. Tine står på pladsen foran domkirken.  
Husum har et julemuseum, det ligger på Westerende 46. Entre ca. € 3.  
Vi vil ankomme til Husum midt på formiddagen. Der vil være mulighed for på 
egen hånd at se de forskellige juleting i Husum.  
Frokosten spises kl. 12 på hyggelige Hotel Osterkrug, der ligger lige midt i 
byen, her holder vores bus også parkeret.  
Efter en dejlig frokost, er der tid til de sidste indkøb og strække benene in-
den, der køres mod Danmark igen kl. 14.  

mailto:grupper@gislev-rejser.dk
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Arrangementer 2022 

JANUAR: 

Nytårskoncert - 25 års jubilæumskoncert - 
22. januar kl. 15, i Lillebæltshallerne, Middelfart. 
Solister: Ann-Mette Elten, Søren Sko, Michael Schrøder,  
Odense Politiorkester, 50 mands store orkester. 
Kor a la Carte samt det lokale Nytårskor på 70 sangere. 
Med ca. 130 sangere og musikere på scenen, fantastiske solister er rammen 
sat for en flot jubilæumskoncert. 
Pris: 375 kr. for billet, bus og en forfriskning i bussen. 
Tilmelding: Lykke Rasmussen, tlf. 26 58 58 35, fra 14-20 sep. Kl. 16-18. 
Indbetaling til konto senest 29. sep. 2021. 
Busopsamling: Tommerup Gl. Posthus kl. 13.15,  
Tommerup ST. Torvet kl. 13.25, Søndersøvej 2, Vissenbjerg kl. 13.35, 
Aarup Gl. Hal kl. 14.15. 
Koncerten varer 2 timer 45 min., hvorefter turen går tilbage igen. 

”Spis Sammen” på Hotel Aarup Kro. 

Tirsdag 11. januar kl. 12. 
Vi spiser og hygger os i nogle timer. Der serveres: ”Kromandens overraskelse”. 
Tilmelding til Inge Thorup, 60 56 13 54  eller mail: itaarup@hotmail.com 
fra 3. til 5. januar  mellem kl. 9 - 12. 
Pris: 100 kr. Drikkevare købes på Kroen.  
Indbetaling på konto senest 7. januar.  

mailto:itaarup@hotmail.com


LOKALAFDELINGENS NYHEDSBREVE 
Tilmeld dig til nyhedsbrevet fra lokalafdeling Højfyn. 

Nyhedsbrevene udkommer ca. 1 gang om måneden, eller når der er vigtig  
information til gavn for vores medlemmer. 

Du skal selv tilmelde dig nyhedsbrevet,  
du kan gøre det på følgende link: 

https://aeldresagen.dk/nyt-fra-din-lokalafdeling-tilmelding 
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Foredraget ”Enke på Harley” 
Søndag 30. januar kl. 14. 
Foredraget finder sted Lilleskov Teglværk  
i Tommerup. 
Esther Jensen blev for 16 år siden enke,  
og hun syntes at hun i en alder af 55 år  
var for ung til at sætte sig hen som  
enkefru Jensen, og søgte derfor nye  
udfordringer i livet. Hun besluttede sig til at tage kørekort til motorcykel, og 
har gennem de sidste 15 år kørt 250.000 km på motorcykel i 60 lande på 6 
kontinenter. Herudover i 12 stater i USA.  
Hun vil vise billeder og fortælle om disse ture samt om sit arbejde med SOS 
Børnebyerne. Flere af turene er også gået til besøg i SOS Børnebyer rundt i 
verden. 
Tilmelding til: Lykke Rasmussen tlf. 26 58 58 35.  
Fra 17. til 19. jan. Kl. 16-18. 
Pris: 100 kr. inkl. kaffe. Indbetales på konto senest 24. januar. 

Konference om boformer.  
Tirsdag  25. januar kl. 17 - 20. 
Vi inviterer  vore medlemmer til en gratis konference på Vissenbjerg Storkro.  
Vi vil forsøge at belyse beskatningsforhold, fradrag og tilskudsmuligheder, 
fordele/ulemper omkring at bo i ejerbolig, andelsbolig og lejebolig.  
Vi er under konferencen vært for sandwich, øl, vand, kaffe og the, isvand og 
frugt.  
Tilmelding til: Karsten Henningsen, tlf. 20 46 51 09,  
fra 10. - 12. januar  mellem kl. 10 og 12. 



Højskoledage i Aarup. 

Tirsdag 1. og onsdag 2. marts  
i Aaruphallens Cafeteria. 
Kursusleder er som sædvanlig  
Niels Ole Frederiksen, Middelfart. 
Dagene kommer til at foregå med start kl. 8.30 med 
morgenkaffe og brød, morgensang og foredrag. Der serveres let frokost, efter 
frokost foredrag og dagen afsluttes  kl. 15.30 med kaffe og sang.  
Dette gælder begge dage. 
Da programmet ikke er endeligt på plads endnu, vil der i løbet af efteråret 
blive fremstillet en folder, som kan rekvireres ved:  
Ulla Nøhr, tlf. 21 63 97 16. 
Pris: ca. 650 kr. for begge dage med forplejning. Drikkevarer kan købes. 

MARTS: 

Bliv frivillig i Ældre Sagen Højfyn. 
Vi har altid brug for en mere... 
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Teatertur til Odense Teater. 

20. marts kl. 19:30. 
”Den sidste turist i Europa”, en koncertforestilling,  
der tager os med på rejse gennem Europa i tiden 
omkring 2. verdenskrig.  
Et stærkt hold af landets bedste sangere og musikere 
giver os et tidsbillede fra krigen i musik og ord. 
Hør bl.a. sange som ”Man binder os på mund og hånd - 
We’ll meet again -  Hvorfor er lykken så lunefuld”, og mange andre… 
Tilmelding til: Lykke Rasmussen tlf. 26 58 58 35. Fra 7. til 10. jan. Kl. 16-18. 
Pris: 400 kr. Inkl. billet og buskørsel. Indbetales til konto senest 12. januar . 
Bus opsamling: Tommerup Gl. Posthus kl. 17:45, Tommerup St. kl. 17:55, 
Søndersøvej 2, Vissenbjerg kl. 18:05, Aarup Gl. Hal kl. 18:45. 
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APRIL: 

MAJ: 

”Fællesspisning på Vissenbjerg Storkro”, Søndersøvej 30.  
25. april kl. 12:00. 
Kom og deltag i fællesspisning af en lækker 2-retters menu,  
samt  kaffe og kage. 
Tilmelding til: Karsten Henningsen tlf. 20 46 51 09,  
fra 11. til 13. april mellem kl. 10 og 12. 
Pris: 100 kr. beløbet indbetales på konto, senest 20. april. 

”Madpakketur” Thorøhuse rundt.  

3. maj kl. 11:00. (Turen er ikke for gangbesværede). 
Vi mødes ved forsamlingshuset, og går med guide Christian Drue. Han vil for-
tælle om øen, og gøre flere stop undervejs, hvor vi bl.a. kan nyde vores mad-
pakke og drikkelse. Turen er gratis. Husk fornuftigt fodtøj, og tøj efter vejret. 
Ingen tilmelding, bare mød op på:  Drejet 7, i Assens. 
Kontaktperson: Lykke Rasmussen tlf. 26 58 58 35, kl. 16-18. 

Foredrag om Danmarks statsministre -  
ved Claus Hagen Petersen. 
Foredraget er i samarbejde med lokalafdeling Vestfyn. 
12. april kl. 14-17. Aaruphallen, Skolegade 3, Aarup. 
Danske statsministre som jeg mødte dem. 
Claus Hagen snakker om statsministerrollen med de 4 herrer, der i 1986 hav-
de bestridt jobbet. Poul Hartling, Poul Nyrup Rasmussen, Poul Schlüter og 
Anker Jørgensen. Marienborg grundlovsdag 5. juli 1996. Helle Virkner fortalte 
om Jens Otto Krag i ”Før og Nu” 1994, Anker Jørgensen snakkede om sin tid 
som statsminister i ”Kommentar” Kanal 2 1986, og Claus Hagen var på besøg 
hos Poul Schlüter til en sommersamtale i 1993. Eksempler på interview og 
samtaler med statsministre. 
Pris: 100 kr. inkl. Kaffe og kage. 
Tilmelding til: Inge Thorup, tlf. 60 56 13 54 eller itaatup@hotmail.com 
fra 25. til 30. marts kl. 10-14. Indbetaling på konto senest 6. april. 



Forårstur til Skagen 
25. - 26. og 27. maj. 
Vi bor på Foldens Hotel – et hyggeligt hotel, som ligger centralt for enden af 
gågaden og i nærhed af havnen. Alle værelser har bad/toilet, og der er re-
staurant, cafeteria og viseværtshus. Et dejligt sted at bo.  
 
1. dag Afgang fra Tommerup Gl. Posthus, Skolevej 1, Tommerup kl.8:15,  
Tommerup Stationsby (torv), Torvegade 1, Tommerup kl. 8:30, Vissenbjerg, 
Søndersøvej 2, kl. 8:45 og den gl. hal i Aarup, Skolegade 3, kl. 9:00. 
Vi kører til Skagen med en pause undervejs, hvor I får serveret kaffe og rund-
stykke fra bus. Frokostpausen bliver holdt ved Gudenåen, hvor det er muligt 
at købe lidt godt til maven. Vi kører forbi Hvidsten og nordpå via Mariager. 
Herefter kører vi en smuk tur langs Mariager Fjord og videre til Foldens Hotel 
i Skagen. Vi indkvarteres på vores værelser og mødes senere til en dejlig  
middag og hyggeligt samvær.  
 
2. dag Efter morgenmaden kører vi til Den Tilsandede Kirke, hvor I skal smage 
den berømte Skagenssnaps. Derefter tager I videre til Råbjerg Mile og Kande-
stederne, inden vi kører tilbage til Skagen. Her er tid på egen hånd til at gå 
rundt i byen eller evt. besøge Michael og Anna Anchers Hus. Der er også tid til 
at spise frokost i byen. Om eftermiddagen kører vi til Grenen, hvor man kan 
se Drachmanns Grav, nyde de skønne omgivelser eller tage en tur med Sand-
ormen ud at se, hvor Kattegat og Skagerrak mødes.  
Om aftenen tager vi på solnedgangstur til Gl. Skagen, hvor vi ser solen gå ned 
i horisonten.  
 
3. dag På turen tilbage til Fyn kører vi først til Rudbjerg Knude Fyr og ser, hvor 
det er blevet flyttet hen. Næste stop bliver ved Thorup Strand, hvor Gutterne 
fra Kutterne holder til. Her gør I holdt i ca. 2 timer, så der er tid til at købe lidt 
lækker mad. Det er også muligt at få en madpakke med fra Foldens Hotel, 
som kan nydes her. 

13 Fortsættes næste side 



Sejltur på Slien 
Tirsdag 1. juni.  
Afgang fra: Tommerup Gl. Posthus, Skolevej 1, kl. 7:15,  
Tommerup Stationsby (torv), Torvegade 1, kl.7:30,  
Vissenbjerg, Søndersøvej 2 kl.7:45 og  gl. hal i Aarup, Skolegade 3, kl. 8:00.  
HUSK PAS ! Vi kører mod Tyskland med en pause undervejs, hvor I får  
serveret kaffe og rundstykke fra bus.  
I Kappeln stiger vi ombord på den flotte hjuldamper Schlei Princess, der tager 
os med på den smukke sejltur til Siesby. Fra det delvist overdækkede uden-
dørsdæk har man god mulighed for uforstyrret at nyde udsigten til de forbi 
glidende landskaber. Man kan også sætte sig med en kølig drink i det over-
dækkede salonområde og nyde hjuldamperens vuggende gang. Sejlturen va-
rer ca. to timer i alt, og undervejs får vi serveret Jägerschnitzel med brasede 
kartofler. Når vi er fremme ved Siesby, er der et kort stop, hvor nye passage-
rer kan komme med. Vi bliver ombord på Schlei Princess, der sejler os tilbage 
til Kappeln, hvor bussen venter.  
På vej hjem holder vi ved Fleggaard, hvor vi har ca. 1 time til at handle.  
Forventet hjemkomst i Aarup ca. kl. 19:00. 
Tilmelding til: Anna Svensson, tlf. 64 43 16 36, fra 20.– 23. april kl. 9 – 12.  
Pris: 615 kr. inkl. morgenkaffe og rundstykke fra bus, sejltur og middag.     
Indbetaling på konto senest 29. april.  
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JUNI: 

Hvis man har lyst, kan man købe fisk med hjem. Herefter kører vi direkte  
tilbage til Fyn.  
Forventet hjemkomst i Aarup ca. kl. 18:00.  
Vi råder over 20 dobbeltværelser og 12 eneværelser. 
Pris: 2.575 kr.  - Tillæg på eneværelse 400,- kr. 
Inkl. i prisen: Al kørsel, også udflugter, morgenkaffe og rundstykke fra bus på 
udrejsen, hotelophold på dobbeltværelser med bad/toilet og halvpension 
beg. med aftensmad 1. dag og sluttende med morgenmad sidste dag, gebyr 
til rejsegarantifond og moms.  
Chaufføren fungerer som rejseleder på denne rejse.  
Ikke inkl. i prisen: Entréer, frokoster og drikkevarer.  
Tilmelding til: Anna Svensson, 64 43 16 36 fra 22.- 25. marts kl. 9 -12. 
Teknisk arrangør Frørup Rejser. – Frørup Rejser afkræver betaling. 



 

Koordinationsudvalget i Assens Kommune. 
Følgende personer er blevet valgt til koordinationsudvalget i    
Assens Kommune fra henholdsvis Højfyn og Vestfyn. 
Højfyn: Inge Thorup,    60 56 13 54. 
  Karsten Henningsen, 20 46 51 09. 
  Jens Rønnow,    40 50 29 94. 
Vestfyn: Frede V. Iversen,  40 44 47 43. 
  Børge Hemmingsen, 61 67 45 83. 
  Birthe Storm Hansen, 28 59 08 60. 
  Irene Thorslund Jenning, 29 46 78 79.      
 
Udvalget har til opgave at være forbindelsesled til Assens Kommune. 
Spørgsmål omkring hjemmehjælp, madordninger og andre   kommunale 
spørgsmål, sker igennem koordinationsudvalget. 

Kunne du tænke dig at blive frivillig i dit lokalområde? 
Hvis vi skal opfylde den målsætning, vi har for at hjælpe så mange af vore 
medborgere som muligt, så har vi akut brug for frivillige hjælpere indenfor 

stort set alle frivilligområderne. 
 

Kunne det være noget for dig, så kontakt formanden, eller den  
kontaktperson der står som ansvarlig for det område, du kunne tænke dig  

at hjælpe med. 
En frivillig kan ikke pålægges en opgave, man kan påtage sig en opgave. 

Det er dig, der bestemmer tidsforbruget. 
 

Ældre Sagen tilbyder relevante kurser for det område, du kunne være inte-
resseret i at hjælpe med. Lokalafdelingen tilbyder også udbetaling af kørsels-

godtgørelse efter statens laveste takster. 
 

Ud over at kunne hjælpe andre, så giver det også dig en stor social  
oplevelse, som er den største løn, man kan modtage. 

Tilmeld dig nu, vi har brug for dig. 
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Lokalbestyrelse HØJFYNS medlemmer: 
Formand 
Ældre/Sundhed kp.      Vestergade 37  60 56 13 54 
Inge Thorup   5560 Aarup   itaarup@hotmail.com 
 
Næstformand            Violvænget 18  20 46 51 09 
Karsten Henningsen   5492 Vissenbjerg          karstenhenningsen@gmail.com 
  
Kasserer              Vestervang 25  64 47 18 39 - 60 72 19 86 
Kirsten Brohus            5492 Vissenbjerg  brohus@webspeed.dk 
 
Sekretær              Solevadvej 13,  64 75 13 65 - 20 49 30 87 
Gitte Carlsen            5690 Tommerup  ingeborg.carlsen@gmail.com  
     
Socialhumanitær kp.    Birkevej 1   64 43 16 36 - 23 26 88 98 
Anna Svensson            5560 Aarup   anna-svensson@mail.dk 
 
Kulturkontakt kp.  Vestergade 32  26 58 58 35 
Lykke Rasmussen  5492 Vissenbjerg  vestergade32@outlook.dk 
 
Bestyrelsesmedlem Bellisvej17   40 50 29 94 
Jens Rønnow  5492 Vissenbjerg  jlronnow@gmail.com 
 
1. Suppleant  Magtenbøllevej 14  28 18 36 11 
Bodil Boesgaard  5492 Vissenbjerg  bodilboesgaard@email.dk 
 
2. Suppleant 
It-kontaktperson  Nyvej 33   29 72 11 70 
Torben Enghøj Hansen 5690 Tommerup  torben.e@gmail.com 
               

Vi siger tak til Totalbanken i Aarup 

for delvis sponsorering af vores årsprogram 


