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Kære alle medlemmer
Efter en lang og dejlig sommer og et lunt efterår er vi nu parate til at udsende vo-
res nye forårsprogram til alle vores 5234 medlemmer, og 91 frivillige hjælpere er 
klar til at hjælpe og deltage ved de forskellige arrangementer. Vi håber, I vil finde 
programmet så spændene og interessant med de mange forskellige tilbud, at I får 
lyst til at deltage. 
Vi har haft god tilslutning til alle vores aktiviteter, og flere har været overtegnet ret 
hurtigt. Et godt råd vil være at tilmelde sig, så hurtigt man kan. Der kan forekom-
me ventelister, men det viser os, hvor stor interessen er for et arrangement, og 
måske kan vi dublere turen, når vi ser interessens omfang. Er I af en eller anden 
grund desværre nødt til at melde fra, får I pengene tilbage, hvis I efterfølgende 
kontakter vores kasserer.
Vi er glade for, at mere end halvdelen nu tilmelder sig på Online Booking. Det 
går over al forventning, og er en stor lettelse for os. Hvis I har brug for hjælp, så 
spørg, alle vil gerne hjælpe.
Af nye tiltag til foråret har vi: Biografkaffe, som er et nyt tilbud i Frivillighuset, 
hvor Ældre Sagen efter hver film tilbyder en kop kaffe med brød, og hvor vi kan få 
en hyggelig snak. 
En ny hjemmeside er på vej, og vi opfordrer alle til at bruge den flittigt, den er 
flottere og mere brugervenlig end tidligere. Den er under udarbejdelse og bliver 
løbende opdateret med nye tilbud og aktuelle billeder fra vores ture. 
ældresagen.dk/varde
Et nyhedsbrev er ligeledes et nyt tilbud, som vi opfordrer alle til at tilmelde sig. Vi 
må ikke udsende brevet, hvis I ikke har giver skriftligt tilsagn herom, men det vil I 
blive spurgt om, når I går ind på hjemmesiden.
Andre tilbud er undervejs:
Årsmøde 2019, ”Folkebevægelen mod ensomhed” i uge 17 og en Højskoledag i 
uge 37. Læs mere inde i bladet.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

På bestyrelsens vegne og på gensyn 
Marianne Zwinge

Forsidebilleder af Povl Birch, Klinting:  
Varde: Kopien af Harald Blåtands runesten, som står ved indgangen til Arnbjerg parken, nord-
øst for Varde Museums gamle bygning.  
Blaabjerg: Cykelskulpturen ”Medvind” fra 2015, som var den ene af to vindere af Varde 
kommunes konkurrence om en ”blikfangs-cykelskulptur”. Den står ved jerbaneoverskæringen i 
Henne Stationsby.
Blåvandshuk: Marianne Seidenfadens nye skulptur ”Krondyrsrudlen”. Den står hvor Vejers 
Havvej møder Blåvandvej.
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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  

Årsmøde 2019
Torsdag den 7. marts kl. 17.00 Fritidscentret, Lerpøtvej 55 Varde

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter årsmødet Kl. 18.30 vil der være middag, hvor Ældre Sagen betaler en del 

af kuvertprisen. Egenbetaling er 100 kr., drikkevarer er for egen regning.
Efter middagen vil der være kaffe og underholdning med Alslev Drengekor.

Tilmelding til fællesspisning senest torsdag den 1. marts Kl.12.00 til
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

Aage Charles Hansen tlf. 51 86 06 51 Mail: borrevej33@bbsyd.dk
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Nyt
Vores lokale Nyhedsbrev og lokale Hjemmeside er nu en realitet.
Vores lokalafdeling har fået ny Hjemmeside, og det er derfor blevet muligt at 
sende Nyhedsbreve og supplere vores hjemmeside med flere billeder og tekster 
fra ture og arrangementer.
Nyhedsbrevet er et supplement til alle eksisterende muligheder for at følge med i, 
hvad der sker i Varde, Blåbjerg, Blåvandshuk lokalafdeling.
For at få Nyhedsbrevet skal man tilmelde sig på hjemmeside ældresagen.dk/varde, 
og man kan til enhver tid melde det fra igen.
Hvad der kommer til at stå i Nyhedsbrevene, og hvor tit de kommer, er i skrivende 
stund ikke besluttet.
Det er også på hjemmesiden, man kan tilmelde sig de ture, der har online tilmel-
ding. Det er en god ide at følge med på hjemmesiden, som løbende bliver udvik-
let.

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

Online booking
Vi har nu indhentet erfaring med ”online booking”, hvor medlemmer melder sig 
til ture og arrangementer på Ældre Sagens hjemmeside. Der har været rettelser til 
programmet, som er helt normalt med nye EDB systemer, men vi glæder os over, 
at så mange har benyttet sig af ”online booking” på hjemmesiden. Vi håber, at der 
er flere, som vil benytte denne tilmeldingsform, skriv ”ældresagen.dk/varde” og 
du finder den tur du vil med på. Er der problemer med tilmeldingen, så kontakt en 
af dem som står for turene, så vil de prøve at hjælpe.
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Andre tilbud

Cafe arrangement
Glemmer du – så husker jeg
Har du lyst til en hyggelig eftermiddag med sang, musik, fortælling og bevægelse, 
så kom og vær med til et par hyggelige timer sammen med os andre. 
Kom fra Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde og tag gerne en ven eller veninde med. 
Ældre Sagens frivillige står klar til at byde velkommen til en god eftermiddag med 
kaffe og kage. Pris 25 kr. pr. person.
Medborgerhuset i Varde den 31. januar, 28. februar og den 28. marts 
Kl. 14.00– 16.00. Tilmelding 3 dage før til Edith tlf. 20 67 72 19 og Karin tlf. 23 26 61 99

”Danmark spiser sammen” i uge 17
Folkebevægelsen mod ensomhed
Varde den 23. april
Paraplyen, Varde 
Oksbøl den 24. april
Medborgerhuset, Oksbøl 
Nørre Nebel den 24. April
Henne St. Kro 
Kom to betal for 1 person
Se nærmere i lokalaviserne i april

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, koncentrationen, 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 9-hullers-banen sammen med frivillige fra ÆS.
Kl. 11:30 - Hyggeligt samvær i klubben.
Pris i alt: kr. 300,00 for perioden 9. april - 25. juni
Klubben stiller golfsæt og træningsbolde på Driving Range gratis til rå-
dighed. Alle øvrige dage: Fri adgang til træningsanlægget og klubhuset.                                                         
Den første dag er orienteringsdag, uden krav om betaling inden endelig stillingtagen. 
Begynderforløbet er åbent for alle, men prisen for ikke medlemmer af Ældre 
Sagen er kr. 500,00.                                                                                            
Tilmelding senest 10 marts til:                                                                                                                     
Birgit Sikjær tlf.: 28 65 27 96 mail: birgit@sikjaer.dk                                                                       
Hans Simon Pallesen tlf.: 50 86 19 26 mail. pallesen79@mail.com                                                                                                     
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VVS, Blik & Oliefyr   tlf. 28 29 12 12    Gas   vagt tlf. 75 25 12 12   Industrivej 5    6840 Oksbøl

Oplæsning på Nørre Nebel Bibliotek
Traditionen tro er Ældre Sagen og Nørre Nebel Bibliotek gået sammen om en 
hyggelig eftermiddag i litteraturens tegn. Bibliotekar Louise Tranborg står for 
oplæsningen og har til dagen udvalgt noveller, nye som gamle, enkelte uddrag fra 
romaner samt et digt eller to. Der bør være noget for enhver smag. 
Under oplæsningen serveres der kaffe og kage. 
Arrangementet finder sted mandag den 1. april kl. 14-16. Deltagelse koster 20 
kroner, som betales ved indgangen.  
Tilmelding til Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44 eller www.vardebib.dk/oplev 
 
Vestkystløbet søndag  2. juni 2019
Igen i år skal Ældresagen på banen til Vestkystløbet, så vi håber at få mange op af
stolene og dermed opleve frisk luft, motion og samvær. Familie og andet godtfolk
har gjort Vestkystløbet til et samlingssted, hvor man hygger sig både før og efter
løbet, en spændende udfordring for alle - ung eller gammel - alderen betyder 
intet.
Vi satser på tilmelding i Walk gruppen 4,8 km. Ønsker man at starte i en af løbe-
grupperne 4,8  eller 9,2 km 
bedes man kontakte mig på telefon eller mail, så alle bliver korrekt tilmeldt
Ældresagen vil reservere en stand, hvor vi får serveret en velfortjent sandwich og
drikkevarer efter løbet.
Du skal selv sørge for transport til Esbjerg. Nærmere oplysning om parkerings-
plads samt placering af standplads fås ved tilmelding
Prisen pr deltager er 175 kr.
Tilmelding senest fredag  26 April til:
Online booking: ældresagen.dk/varde
Niels Jørgensen, tlf. 20 66 93 76, eller mail niels@hein-jorgensen.dk
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Værktøjskassen.  
Mange ældre kan ikke klare små håndværksmæssige opgaver...
Du kan f. eks få hjælp til ophængning af billeder, udskiftning af elpærer og sikringer, 
små reparationer, indstilling af TV, enkle computer og printerfejl, reparation af din 
cykel-og meget andet…
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.
Man behøver ikke være medlem af ÆS, for at få hjælp fra Værktøjskassen.
Henvendelse til: Hans Jørgen Mortensen Telefon 42 33 98 60
Mandag og onsdag kl. 10-12. Tirsdag kl. 14-16.  

DGI indbyder i samarbejde med Ældre Sagen til 
inspirationsdag i Helle Hallen mandag den 29. april kl.16.30 til ca. kl. 21.00
Har du lyst til at blive aktiv eller mere aktiv, så kom og prøv seniorvenlige akti-
viteter, fx New Age Kurling, SMART-træning, Pickleball, motionsfloorball, yoga, 
skydning, dans, naturtræning, bowls, foamroller mm.
Efter middagen er der mulighed for at høre, hvordan andre har succes med senioraktiviteter. 
”Hvordan kommer vi i gang? ”   
Pris incl. forplejning: 150 kr.
Tilmelding senest den 17. april til;  www.dgi.dk/201911953003,                             
Kirsten.christensen@dgi.dk eller Marianne Zwinge, Tlf. 75 28 87 54, mzw@email.dk 
Endeligt program tilsendes tilmeldte deltagere.
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Kommende tilbud i september

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.

Højskoledag i Oksbøl 2017

Fælles Højskoledag
I samarbejde med de 7 sogne inviterer Ældre Sagen til en højskoledag

på Lunde Kro torsdag d. 12. september kl. 10.00 – 16.00
Programmet er endnu under udarbejdelse,

men sæt X i kalenderen og læs mere i det kommende program.
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Aktivitet og socialt samvær

Varde, Medborgerhuset, Storegade 57

L’hombre
Hver mandag kl. 13:45 – 15:45 
Første gang 7. 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
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Oksbøl, Medborgerhuset i 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 aktivite-
ter, er de meget velkomne.

Sangeftermiddage: 
søndag den 3. februar og søndag den 3. marts.
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.
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 op 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 torsdag den 25. april og spiller fra kl. 9.30 til 11.30 til sidst i oktober. 
Vi har køller og kugler.
Årskontingent: 150 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:  – 27. januar, 24. februar, 31. marts, 28. april og 26. maj.
Let middagsret og kaffe og kage.
Pris 60 kr.
Har du svært ved at komme til Medborgerhuset, så giv besked derom ved tilmeldingen.
Tilmelding senest fredag middag til:
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19 eller Sonja Knudsen, tlf. 23 30 70 74

Nørre Nebel
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nørre Nebel kl. 12.00 – 14.00
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre.
Søndag den 3. februar, 3. marts, 7. april 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 tlf. 21 22 91 44 eller Kirsten Larsen tlf. 61 60 21 66

Pleje -og Aktivitetscenteret, Byagervej 19 Nørre Nebel kl. 11.30 - 13.30
”Mad fra hele Verden” 
Vi vil invitere ”gæstekokke” fra Israel, Philliphinerne og Rusland
Søndage den 17.februar, 17.mats, 28.april (4. søndag)
Pris 75 kr. – Inc. drikkevarer. Betaling sker på dagen.
Tilmelding senest 3 dage før til:
plejehjemmets sekretær tlf. 79 94 83 82

Oksbøl 
Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl kl. 12.00
Onsdagene: 30. jan. – 27. feb. – 27. marts – 24. apr. – 29. maj – 26. juni.
Let ret eller suppe. 
Pris 50 kr. 
Tilmelding gerne 3 dage før til:
Doris Jøker, tlf. 28 74 16 20 eller Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51 
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Foredrag

Nørre Nebel 
Kulturhuser Sdr. Alle 21
Alle foredrag er fra kl. 10.00 – 12.00 
Pris 50 kr.

Onsdag den 9. januar
En nytårskur i festlig dur
Anne Marie Uhre, Varde, både synger og spiller. Hun er kendt for i gennem ti år 
at have stået for de populære sangaftener på vandrerhjemmet, Solfang, Henne 
Strand. Folk har stået i kø for at få en plads i det lille vandrehjem, som kun er 
oplyst af levendes lys, hvilket har været med til at give disse sangaftner en særlig 
atmosfære. Alle har sunget med på gamle og nye, danske og udenlandske sange 
under Anne Maries kyndige ledelse, til det blev så mørkt, at man knap kunne se 
teksten.

Onsdag den 23. januar 
Tre Søskende, gør en forskel 
Merete og Mogens Brix Christensen, Varde, fortæller om, hvordan det er at have 
tre børn ude i verdens brændpunkter. De fortæller om deres tre børns opvækst 
i Varde, deres uddannelsesforløb og deres engagement i Læger uden Grænser. 
To af børnene er læger og den yngste er økonom. De har alle tre været udsendt 
til forskellige destinationer i Afrika. Foredraget giver tilhørerne et indblik i huma-
nitært arbejde i felten og bag kulisserne samt et indblik i de forhold, nødhjælp-
sorganisationerne arbejder under. De fortæller tillige om, hvordan det er at sidde 
tilbage med angst og bange anelser om, at noget ondt skal indtræffe. 
Bogen kan købes på mødet for 150 kr. og alle pengene går til Læger uden græn-
ser

Onsdag den 27. februar
500 km i kano på Teslin og Yukon floderne, Canada.
Helge Knudsen, Lydum, gjorde en drengedrøm til virkelighed. Jack Londons ”Ul-
vehunden” inspirerede ham så meget, at han i sommeren 2016 sammen med sine 
4 nu ikke helt unge drenge og brødre tog rygsækken på ryggen og fiskestangen 
og padlen i hånden og sejlede 500 km i kano ned ad floderne Teslin og Yukon. De 
mødte den forventede store natur, og historien fra Jack Londons guldgraverver-
den viste sig at være overraskende levende.
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Onsdag den 13. marts
Kommunikation, forståelse og samvær. 
Mange mennesker lever med demens, meget få taler om det.
I dette foredrag kommer konsulent fra Ældre Sagen; Jette Abildskov og fortæller 
om demens og de symptomer der følger med. Desuden fortæller hun, hvordan 
det påvirker en familie, og hvordan man kan leve et godt liv på trods af diagno-
sen. Vi hører også om de muligheder, der er for støtte i hverdagen.
Emnerne vil være:
• Hvad er demens 
• Hvordan kan hverdagen fungere for både demensramte og pårørende
• Hvad har mennesker med demens særligt brug for, og hvordan kommuni- 
 kerer vi på den bedste måde?
• Det gode liv med demens

Onsdag den 27. marts
Gram Slot, men hvordan begyndte det hele?
Svend Brodersen fortæller, at Herregården lå ubeboet hen gennem flere år, men 
blev brat vækket af sin tornerosesøvn, da han sammen med sin kone Sanne over-
tog Slottet i 2007.
”Vi ville åbne for nye aktiviteter og liv og genskabe Gram Slot som et kulturelt og 
erhvervsmæssigt fyrtårn. Projekt Gram Slot er en livsdrøm”, siger Svend Broder-
sen og understreger, at han ser det som en berigelse at åbne herregården for nye 
aktiviteter og nyt liv. Det foretagsomme ægtepar har på rekordtid sat restaure-
ringsarbejdet i gang, etableret samarbejdsaftaler med kommune, lokale foreninger 
og virksomheder og omlagt stedets landbrug til økologi. 

Onsdag den 10. april
”Veteraner med PTSD - de lever jo i skoven....!!!!!”
Veteran Michael Leuenhagen, Tjæreborg, fortæller om at være krigsveteran med 
PTSD - posttraumatisk stresssyndrom - og hvordan man lever med det.
Michael vil berette om den personlige rejse fra aktiv professionel soldat til
veteran. Det har givet ar på sjælen, men han har lært at leve med PTSD - og leve
godt med det, og han er kommet videre.
Få stillet spørgsmålene, du gerne vil have svar på....... Men bliver svaret, som du 
tror??
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www.sparnebel.dk

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.

IT kurser og tilbud

Varde - biblioteket

Facebook
2 tirsdage med start den 29. januar kl. 9.30
Pris: 20 kr. Tilmelding senest 14. januar til:
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26. mail: pallesen79@gmail.com

”Min livshistorie”
Livshistorie på computer, tablets & smartfons.
Introduktion til systemet torsdag den 7. februar og onsdag den 20. februar
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde for dig selv og 
dine nærmeste. 
Kurset er gratis.Tilmelding senest 1. februar til:
Hans Simon Pallesen 50 86 19 26. Mail: pallesen79@gmail.com

IPad.
5 gange på torsdage med start den 21. februar. Man medbringer egen IPad.  
Pris: 50 kr.Tilmelding senest 28. januar til:
Hans Simon Pallesen, tlf. 50 86 19 26. mail: pallesen79@gmail.com
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IT kurser og tilbud 

Nørre Nebel - Kulturhuset Sdr. Alle 21

IPad 
6 gange. Første gang mandag den 14. januar kl.10-12 (Ikke kursus i uge 7)
Lær at bruge din IPad/Tablet i hverdagen og til mere specielle formål.
Medbring IPad/Tablet. Max 10 deltagere.
Pris 75 kr. Tilmelding senest den 10. januar til: 
Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144

Slægtsforskning for begyndere og let øvede
8 gange. Første gang torsdag den 17. januar kl. 10 – 12.
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre med slægts-
forskning. Medbring PC. Max 10 deltagere.
Pris 100 kr. Tilmelding senest den 10. januar til: 
Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144

”Min Livshistorie” 
Livshistorie på computer, tablet & smartphone
Den 4. marts og den 11 marts kl.10-12 
Introduktion til systemet. Du skal skrive din livshistorie, fordi det har stor be-
tydning for dig og dine efterkommere at få dine livshistorier gemt, før de bliver 
glemt. Opret din livshistorier med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde for dig 
selv og dine nærmeste.
Pris: Gratis Tilmelding senest den 1. marts:  
Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144

Windows 10
5 gange. Første gang mandag den 18. marts kl. 10-12.
Er du kørt sur i Windows10 og har mistet overblikket så kom med på W10 kur-
sus. Vi koncentrerer os om at få styr på startskærmen, skrivebord, fil-oprydning, 
katalogisering, brug af mapper mm.
Pris 75 kr. Tilmelding senest den 14. marts til:  
Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 21229144 
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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

Ture og udflugter

Vin- og glassmagning hos Vinspecialisten, Varde 
Torsdag den 10. jan. kl. 19,00.                                                                                
En glassmagning går ud på, at der præsenteres vine i druespecifikke glas, så man
oplever den markante forskel, det gør, at vinen præsenteres i et glas, der er udfor-
met, så druens egenskaber i farve, duft og smag kommer til sit rigtige udtryk. 
Vi arbejder os igennem et antal vine, præsenteret i de ”rigtige” glas, og der fortæl-
les om vinhuse, vinifikation og anvendelse. 
Der bruges kun krystalglas fra østrigske Riedel, hvor man har specialiseret sig i 
druespecifikke glas, skabt til den bedste vinoplevelse.
Der serveres en lille snack undervejs og en kop kaffe.
Pris: 150 kr. Tilmelding senest torsdag 3/1. Max. 35 deltagere.                                                                                 
Birgit Sikjær birgit@sikjaer.dk  28 65 27 96 eller                                                                                           
Hans Simon Pallesen: tlf.: 50 86 19 26 pallesen79@mail.com 

Besøg hos Energnisten, Esbjerg. 
Forbrændingsanlægget, Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø.
Torsdag den 21. februar kl. 13.00. Besøget vil vare ca. 2 timer 
Energnisten vil være vært ved en kop kaffe og et stykke kage.
Energnisten er en sammenlægning af selskaberne L90 og TAS og har i dag for-
brændingsanlæg i Herning, Kolding og Esbjerg.
Selskabet ejes af 16 kommuner i Jylland og Fyn.
Max. 22 deltagere. Pris 20 kr.
Online tilmelding: ældresagen.dk/varde senest d. den 7. februar eller til
Hans Simon Pallesen tlf.  50 86 19 26 Mail: pallesen79@gmail.com
Birgit Sikjær tlf. 28 65 27 96 mail: birgit@sikjaer.dk  
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Ture og udflugter

Besøg Radio og TV-Gården
Storegade 15 6862 Tistrup
Onsdag den 27 februar kl. 10 – 11.30
Pris: 20 Kr. Max 20 deltager
Vi vil få vist, hvad en ”Smart TV” er og kan i forhold til ældre modeller.
Der fortælles om, hvilke muligheder der er for stremning af lyd og billeder,
Apple TV - Google Chromecast - Bluetooth.
Tilmelding senest 19. februar til.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Hans Simon Pallesen, Tel. 50 86 19 26 Mail: pallesen79@gmail.com
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Bustur til Møltrup Optagelseshjem og Kunstpavillon Videbæk  
21. marts 2019

Vi får formiddagskaffe på vejen til Videbæk. På Kunstpavillon Videbæk tegnet af 
Henning Larsen får vi rundvisning og en kulturoplevelse ud over det sædvanlige. 
Vi spiser på Restaurant Fr. Madsen. Så går turen til Møltrup Optagelseshjem, det 
er et hjem for hjemløse, der har svært ved at opholde sig i egen bolig. Vi får en 
introduktion til stedet i en af Herregårdens flotte stuer og derefter en rundvisning 
på stedet, der slutter med et kaffebord med hjemmebagte boller og kage.
For yderlig oplysning om turen gå ind på ældresagen.dk/varde
Pris: kr. pr. 500 kr.
Mulighed for online booking (Ønsker du hjælp, har vi en vejledning)
Prisen dækker buskørsel, formiddagskaffe, entre og guide til kunstpavillon, 2 
retter middag, og rundvisning og eftermiddagskaffe på Møldrup Optagelseshjem. 
Tilmelding senest fredag den 1. marts. 2019
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
Afgang fra: Varde - Parkeringspladsen på Læssevejen kl. 08.00, Fakta Oksbøl kl. 
08.15, Brugsen Outrup kl. 08.35, Kulturhuset Nørre Nebel kl. 08.45 
Tilbage i Varde kl. ca. 17.30

Bustur til Ho Kro 
Onsdag d. 8. maj 
”Gourmet på Vestjysk” 
Pris 465 kr. for 2 retters menu, 2 genstande vin/øl/sodavand, kaffe/te med kage, 
samt transport
Vi kører i en gammel veteranbus fra Ansager Turist til Ho kro, som tilbyder ”Gour-
metmiddag på Vestjysk”.
En fisketallerken med hjemmerøget laks, fisketerrine og marinerede rejer, hertil 
hjemmelavet tilbehør og 2 slags brød og smør.
Langtidsstegt kalve culotte med årstidernes råsyltede tyttebær, smørristede kar-
tofler og kalveflødesauce.
I en pause på ca. en 1 time er der mulighed for at besøge kirken og høre sogne-
præst Peter Gjelstrup fortælle om Kirken og egnen, besøge Rav Mads’ Hus eller 
gå en tur til havnen.
Efter pausen serverer kroen kaffe med kage, inden vi kører hjem.
Afgang fra: Varde Læssevejen  10.20, Outrup Brugsen 10.45, 
Nørre Nebel Kulturhuset 11.00, Oksbøl Fakta 11.30.
Online Booking: ældresagen.dk/varde
Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44 mail: lisehv@bbsyd.dk
Marianne Zwinge tlf. 75 28 87 54 mail: mzw@email.dk
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Tur til Fredericia og Vejle 
onsdag den 15. maj 2019.

Vi skal først til Fredericia. Undervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. 
I Fredericia skal vi på en guidet rundtur. Fredericia blev grundlagt som en militær 
fæstning, hvilket man stadig kan fornemme ved at besøge byen i dag. 
Fredericias centrum omkranses af et af Nordeuropas mest velbevarede voldanlæg 
fra 1600-tallet. 
Herefter nyder vi vores madpakke, inden turen går videre til Vejle.
I Vejle skal vi på en 3 timers rundtur, hvor der vil blive fortalt om byen, samt vi 
kommer forbi Fjordenhus og Bølgen. Fjordenhus er Vejles nye ikoniske bygning 
på havnen, som den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson har designet.
Bølgen knejser mod himlen. Harmonisk og overvældende på én gang. Her brydes 
fjordens lys, skovens ro og byens puls, og et særligt liv opstår. Undervejs nyder 
vi en kop buskaffe. Vi fortsætter ud til Skyttehuset, hvor vi både skal nyde den 
flotte udsigt over fjorden og en lækker middagsmenu. Skyttehuset bliver bygget 
i 1859. Siden en dansepavillon og i 1881 en musikpavillon. I 1899 udvider Vejle 
Skyttelaug huset til to etager med tårne og spir, og kun skytter har adgang. Men i 
1914 køber Vejle Kommune området og giver offentligheden adgang.
Pris: 685 kr  Max. 50 personer.
Prisen dækker: Buskørsel, kaffe og rundstykke, madpakker, guider og aftensmad.  
Afgang fra: Nr. Nebel kl. 8:00, Outrup Brugs kl. 8.10, Fakta Oksbøl kl. 8.30, 
Brugsen Janderup kl. 8.35, Læssevejen Varde kl. 9:00. 
Online Booking: ældresagen.dk/varde
Tilmelding senest 24. april til: Birgit Sikjær Tlf.: 28652796 Mail: birgit@sikjaer.dk 
eller: Karin Mortensen Tlf.: 23266199 Mail: mortensen.alslev@gmail.com 
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Bustur til Bornholm
Tirsdag den 25. juni til fredag den 28. juni 2019

Dag 1
Efter opsamling kører vi til Ystad for at sejle til Rønne, hvor vi kører/ går en rund-
tur med en guide. Indkvartering på Griffen Spa Hotel sidst på dagen.
Dag 2- Nordbornholm.
Første stop bliver Hammershus Slotsruin. Vi passerer Allinge-Sandvig med de 
mange smukke bindingsværkshuse og- gårde på den flotte vej langs kysten mel-
lem Tejn og Gudhjem. Vi besøger Gudhjem, byen som opsøges af mange malere 
pga. den sydlandske stemning. Her nyder vi frokosten på fiskerestauranten.
På hjemvejen besøger vi Østerlars Rundkirke, øens største rundkirke.
Dag 3 – Sydbornholm.
Turen går til Østermarie, Bølshavn, Listed og Danmarks østligste købstad, Svane-
ke. Svaneke er en malerisk lille by, kåret til Danmarks smukkeste købstad. 
På Glastorvet har glaskunstneren Pernille Bülow sit værksted.
Vi besøger også Nexø, hvor vi hører om Martin Andersen Nexø.
Videre til Dueodde, hvor vi går en lille tur på sandstranden, inden vi kører forbi en 
vinbonde, hvor vi skal have lidt smagsprøver.
Dag 4- Hjemrejse.
Kl. 10.30 tager vi færgen tilbage til Ystad. Vi spiser frokost i Restaurant Bojesen, 
tårnet på Christiansborg Slot, hvor vi får en spændende og anderledes gourmet-
frokost med kaffe og kage og oplever den fantastiske udsigt over byen.
Turen køres i samarbejde med Ansager Turist, som er teknisk arrangør.
Prisen for turen er 4800 kr. Tillæg for enkeltværelse er 750 kr. Tillæg for balkon 
med havudsigt er 600 kr. Husk pas.
Prisen dækker: Buskørsel, broer, færge, udflugter, guider, entreer, 1/1 pension fra 
rundstykker første dag til aftensmad sidste dag.
Afgang fra: Kulturhuset Nørre Nebel kl. 5:45, Brugsen i Outrup kl. 5:55, 
Fakta i Oksbøl kl. 6:00, Brugsen i Janderup kl. 6:05 og Læssevejen i Varde kl. 6:30
Tilmelding senest torsdag den 25. april til:
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19 Mail. edith.lilleholt@gmail,com
Lise Hvelplund tlf. 21 22 91 44  Mail. lisehv@bbsyd.dk 
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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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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 ældresagen.dk 
På ældresagen.dk/varde og i Ældresagens blad ”Det sker”  finder du oplysninger 
om lokale tilbud.

Udflugter 2018

Husk at besøge vores nye flotte hjemmeside
ældresagen.dk/varde
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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./70 kr. for helaftensfilm.

Torsdag den 17. Januar kl.14.00 – Mamma Mia – here we go again (2018)                      
Musical og komedie – et festfyrværkeri af Abbas musik med alle ørehængerne og 
lidt til. Filmen er en efterfølger til filmen fra 2008, baseret på musicalen af samme 
navn. Den giver en lang perlerække af musikoplevelser, mens vi får historien om, 
hvordan Donna endte som enlig mor til en datter og med tre fædre. Igen med 
stjernebesatte roller, dog uden Meryl Streep. ( Storbritannien– 1 t 54 min)

Torsdag den 21. februar kl. 14.00 – Darkest Hour (2017)                                                  
Historisk drama om Churchill i hans første tid som premierminister, mens den 
tyske værnemagt underlagde sig det meste af Vesteuropa. Filmen skildrer Church-
ills kamp på hjemmefronten mod alle dem i og uden for regeringen, som ville 
lave en aftale med Hitler. Han valgte at lytte til befolkningen, og fortsatte krigen. 
Det var også ham, som iværksatte evakueringen af 300.000 allierede soldater fra 
Dunkirk. Han førte Storbritannien til sejr, men tabte efterfølgende valget og måtte 
gå af. (Storbritannien – 2 t 5 min)

Torsdag den 21. marts kl. 14.00 – Dommerens valg (2018)                                            
Et moralsk og etisk drama med Emma Thompson som dommeren med speciale 
i familieret, men hvis privatliv er ved at smuldre. Hun er yderst dygtig og kom-
petent og får bl.a. kontroversielle sager som det rigtige i at adskille siamesiske 
tvillinger, hvis den ene vil dø, og som her, hvor en 17-årig dreng – Jehovas Vidne 
– skal have blodtransfusion for at overleve. Hverken han eller forældrene vil give 
deres tilladelse, men da han ikke er myndig, er det statens afgørelse. (Storbritan-
nien – 1 t 45 min)

Torsdag den 25. april kl. 13.00 –  Lykke-Per (2018)
Bemærk tidspunktet + forhøjet billetpris                                                                        
Bille Augusts film om Peder Sidenius er baseret på Henrik Pontoppidans bog af 
samme navn, som var med til at sikre ham Nobelprisen i litteratur. Filmen følger 
Per, fra han selvsikker brænder familiebåndene og forlader barndomshjemmet, 
gennem hans tid i København og hans senere tilbagevenden til egnen efter 
forældrenes død. Per er genial som opfinder og kommende ingeniør, det jødiske 
københavnske pengestærke borgerskab ligger for hans fødder, han kan få, hvad 
han peger på, men han bliver offer for sit eget hovmod. ( Dansk – 2 t 43 min)

Efter filmene kan man, over en kop kaffe i Frivillighuset, få en snak om filmen. 
Tilmelding ved indgangen. Pris 20 kr. 
Kom i god tid – der er vejarbejde, det kan knibe med P-plads
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Mandage L’hombre Varde side   9
Tirsdag Golf Varde side   5
Onsdage Gå og Grin Varde side   9
Onsdage Gåture Oksbøl side 10
Onsdage Aktivitets  eft.middage Oksbøl side 10
Torsdage Krolf Oksbøl side 10
Søndage Sangeftermiddage Oksbøl side 10
   9. jan. Foredrag Nr. Nebel side 12
10. jan. Vinspecialisten Varde side 16
14. jan. Ipad - Kursus Nr. Nebel side 15
17. jan. Slægtsforskning - Kursus Nr. Nebel side 15
17. jan. Senior bio Varde side 25
23. jan. Foredrag Nr. Nebel side 12
27. jan. Spis sammen Varde side 11
29. jan. Facebook – Kursus Varde side 14
30. jan. Spis sammen Oksbøl side 11
31. jan Cafe arrangement Varde side 5
  3. feb Spis sammen Nr. Nebel side 11
  3. feb. Sangeftermiddag Oksbøl side 10
  7. feb. ”Min livshistorie” Kursus Varde side 14
17. feb. Spis sammen (P og A. Centeret) Nr. Nebel side 11
21. feb Energisten Esbjerg side 16
21. feb. Senior bio Varde side 25
21. feb. Ipad – Kursus Varde side 14
24. feb. Spis sammen Varde side 11
27. feb. Foredrag Nr. Nebel side 12
27. feb. Spis sammen Oksbøl side 11
27. feb. Radio og TV- Gården Tistrup side 17
28. feb. Cafe arrangement Varde side 5
3. marts Sangeftermiddag Oksbøl side 10
3. marts Spis sammen Nr. Nebel side 11
4. marts ”Min livs historie”- Kursus Nr. Nebel side 15

AKTIVITETSKALENDER 2. HALVÅR 2018
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13. marts Foredrag Nr. Nebel side 13
17. marts Spis sammen (P og A. Centeret) Nr. Nebel side 11
18. marts Windows 10 – Kursus Nr. Nebel side 15
21. marts Tur til Møltrup og Videbæk side 18
21. marts Senior bio Varde side 25
27. marts Foredrag Nr. Nebel side 13
27. marts Spis sammen Oksbøl side 11
28. marts Cafe arrangement Varde side   5
31. marts Spis sammen Varde side 11
1. april Oplæsning Nr. Nebel side   6
7. april Spis sammen Nr. Nebel side 11
10. april Foredrag Nr. Nebel side 13
23. april Spis sammen Varde side   5
24. april Spis sammen Oksbøl Side 5/11
24. april Spis sammen Henne St. Kro side 5
25. april Senior bio Varde side 25
28. april Spis sammen Varde side 11
28. april Spis sammen (P og A. Centeret) Nr. Nebel side 11
29. april DGI inspirationsdag Helle Hallen side  7
8. maj Tur til Ho Kro Ho Kro side 18
15. maj Tur til Fredericia/ Vejle Side 19
26. maj Spis sammen Varde side 11
29. maj Spis sammen Oksbøl side 11
  2. juni Vestkystløbet Esbjerg side   6
25. /28. juni Tur til Bornholm side 20
26. juni Spis sammen Oksbøl side 11
12. sep. Højskoledag Lunde kro side   8
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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, Lundagervej 6, Lunde, 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  

 Birgit Sikjær, Højvangsalle 30, 6800 Varde
 Tlf. 28 65 27 96, mail: birgit@sikjaer.dk 

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

Suppleanter:  
 Hans Simon Pallesen, Kærhøgevej 49, 6800 Varde
 Tlf. 50 86 19 26 mail: pallesen79@gmail.com 
 
 Karin Mortensen,Tyttebærvej 3, Alslev, 6800 Varde
 Tlf. 23 26 61 99 mail: mortensen.alslev@gmail.com

Hjemmeside: ældresagen.dk/varde  
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