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Forside billeder:

Rødkløver - Lone Larsen

Toppet Lappedykker  - Karin Gustausen

Ræv - Karin Gustausen

Forord til bladet 2022

Hermed har vi den glæde at præsentere jer for en lang række oplevelser.

Vi har nu gennem lang tid måttet leve med at planlægge og aflyse. At vi har måttet 
aflyse i den forgangne periode, har vi fuld forståelse for, det forhindrer os ikke i at 
planlægge endnu en sæson, som går fra 1 april til ca. 1. oktober.

Vi appellerer igen i år til at så mange som muligt tilmelder sig det lokale Online 
Nyhedsbrev, så vi let kan få informationer ud.

Vedrørende Bookinger. Vi vil gerne, at flere vil bruge Bookingsystemet. Ring til 
os og få hjælp, hvis det giver problemer. Vi har indført telefontid, især møntet på 
telefoniske reservationer. kl. 8 - 9 eller 18 -19. Vi er mange, der kan tage imod 
besked, så det skulle være let at få fat i én af os.
Vi oplever, at det er godt at tilmelde sig i god tid til arrangementer og ture. Vi vil 
i disse tider gerne have en lang venteliste, da sygdom og smitte let kan medføre 
afbud. Har man betalt og melder afbud, får man penge retur ved at henvende sig 
til vores kasserer, Hanne Marie Andersen.

Ældre Sagen modtog i 2021 penge fra en pulje. En pulje der skal styrke oplevel-
sesindustrien og gavne ældre, som i forbindelse med Corona restriktioner savner 
fællesoplevelser. Så må man da sige, at vi i Ældre Sagen er målgruppen. Pengene 
skal bruges i 2021 og 2022. Biografturen den 12. maj og udflugterne til Givskud 
Dyrepark er finansieret af disse penge.

På Årsmødet i august 2021(forskudt pga. restriktioner) blev en ny bestyrelse 
valgt. Arbejdet i bestyrelsen har fungeret optimalt, alle tager del i arbejdet, og de 
nye er engagerede og interesserede.
Der er Årsmøde den 10. marts 2022. I skrivende stund kender vi ikke den nye 
bestyrelse. 

Vi glæder os til at møde jer. 

Venlig hilsen Lokalbestyrelsen 
Lise Hvelplund 
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Ældre Sagen har følgende tilbud:

Lokal Hjemmeside
Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk
www.aeldresagen.dk/varde 
Her finder I alt om vores lokale forening, og her tilmelder man sig arrangementer 
og ture.

Lokalt Online Nyhedsbrev
Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk.
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på den lokale hjemmeside.
Vi sender det ud ca. 1gang månedligt, eller hvis der er nyt.
Vi har også haft held med at annoncere for ikke planlagte arrangementer/ture.

Hjælp og Tryghed og Besøgsvenner
Vi kan komme som besøgsvenner - især til enlige-, og få en snak eller gå en tur.
Tilbuddet er et supplement til diverse offentlige ordninger. Vi udfører ikke hjem-
mehjælp eller andre faggruppers arbejde. 
Tidspunkt for besøget aftales indbyrdes mellem besøgsvært og besøgsven.
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, kirstenlaue@gmail.com   
Kontaktperson for Blåvandshuk:
Oksbøl Aage Charles Hansen tlf. 51860651mail borrevej33@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
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DCH Eftersøgningstjenesten
Har du tabt noget ude i naturen, ur, pung, høreapparat, smykker, mobiltelefon 
eller dine briller, så er der hjælp at hente via DCH (Danmarks Civile Hundefører-
forening), som har en eftersøgningstjeneste med specialuddannede hunde, 
nogle af dem er tilknyttet DCH Varde.
Tilbuddet er gratis, dog skal man betale kørepenge efter gældende regler.
Kontakt vagttelefonen tlf. 71 10 40 69, som henviser til nærmeste hundefører.

Værktøjskassen.                                                                                                                                       
Mange ældre kan ikke klare små håndværksmæssige opgaver… andre kan!                                   
Du kan f. eks få hjælp til ophængning af billeder, udskiftning af elpærer og sikrin-
ger, små reparationer, indstilling af TV, enkle computer og printerfejl, reparation 
af din cykel, og meget andet. Du kan kun få hjælp til enkeltstående opgaver.                                                                 
Du kan ikke bestille én til at komme på et bestemt tidspunkt. Der udføres ikke ha-
vearbejde. Evt. udgift til kørsel betales af brugeren. Som frivillig i Værktøjskassen 
har man tavshedspligt. Henvendelse til Hans Jørgen Mortensen tlf.42339860.

Diagnosen demens 
Opfølgning på ”Demens 2019”
Opfordring: Det er vigtigt at søge hjælp, når diagnosen demens stilles. Der er 
hjælp at hente til den syge og ikke mindst til de pårørende.
Egen læge og kommunens demenskonsulenter har mange tilbud.
Bestyrelsesmedlem Else Villadsen (se bagsiden) kan bistå med yderlige oplysnin-
ger.

Ældre Sagens hjemmeside (Landsorganisationen)
Gå ind på www.aeldresagen.dk   

Rådgivning fra Ældre Sagen centralt
Har I spørgsmål til:
• jurister
• økonomiske rådgivere eller 
• socialrådgivere
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.

”Det sker”
Et blad der udkommer 6 gange årligt. Bladet annoncerer arrangementer i område 
”Syddanmark”. Medlemmer kan deltage i alle Ældre Sagens arrangementer i hele
landet 
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Særligt tilbud. Gratis!
Biograftur: D.12. maj kl.14.00 ”Downton Abbey 2”                     (Kode 216)
Max. 100 personer.
Endelig er det historiske drama om familien Crawly og deres trofaste tjenerstab 
tilbage i biografen. Den første film slutter med et kongeligt besøg fra Kongen og 
Dronningen af England. 
Efter filmen nyder vi et glas champagne og et stykke kransekage, hvor vi kan 
snakke om filmen. 
Der er mulighed for at køre med bus fra Nr. Nebel, Outrup og Oksbøl og retur. 
For max 50 personer. De resterende 50 personer, skal selv komme til biografen i 
Varde. 
Afgang: Kulturhuset Nr. Nebel 12.30, Brugsen i Outrup 12.45, Fakta i Oksbøl 
13.05. Ankomst til Varde 13.30. Retur ca. 16.45. 
Tilmelding: Senest 1.maj 2022.
Der er ingen online tilmelding, kun mail eller telefonisk henvendelse.
Telefonisk tilmelding fra kl. 8 - 9 eller 18 - 19.
Karin Mortensen tlf. 23266199, mail: Mortensen.alslev@gmail.com
Else Villadsen tlf. 23278490 elsewalsted@gmail.com 
Hanne Marie Andersen tlf.51235166 hanneandersen45@gmail.com 

Bestil synstest på 
louisnielsen.dk

Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Enkeltstyrkeglas (indeks 1.5) er med i prisen. Rabatten gives også på flerstyrkeglas 
fra 800 kr. og på eventuelle tillæg. Kan ikke kombineres med 2for1 og andre tilbud. ©2021 Specsavers.

Varde 
Vestergade 10A · Tlf. 9632 5075

25 % rabat  
til dig, der
er over 60 år
Gælder alle stel, glas og tillæg

Rabatten  
tager jeg med, 
men det er  
ikke derfor,  
jeg kommer”
Marianne, 69 år, gik til 
Louis Nielsen

“

Kig ind i 
butikken!

Karens Karens 
BlomsterBlomster

Vestergade 11, 6840 OksbølVestergade 11, 6840 Oksbøl
Telefon 75 27 10 85Telefon 75 27 10 85
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Går du/ i med tankerne på at få vores daglige middagsmad ind 
af døren hver dag, så ring til os og forhør nærmere.

Vi er bla. leverandør via fritvalgsordningen i Varde Kommune. 
Der udarbejdes en 14 dages madplan ad gangen, med 
valgmulighed på 2 forskellige hovedretter pr. dag.

Aktivitet og socialt samvær

Varde
L’hombre
Hver mandag kl. 13.45 - 15.45 i Medborgerhuset, Storegade 57.
Sæsonen følger skolernes ferieplaner. L´hombre er et sjovt, hurtigt og selskabe-
ligt kortspil. Der skal betales medlemskab af Medborgerhuset. 
Instruktør: Jørgen Slivsgaard, Tistrup.
Leder: Sigrid Lorentzen, tlf. 21736604
Alle er velkomne.

Gå og Grin                                                                                           
Hver onsdag kl. 13 fra Medborgerhuset Storegade 57.
Mangler du nogen at gå tur med? Oplev by og natur sammen med os. 
Der er 2 ture, både en kort og en lidt længere på ca. 4 km. 
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.
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Golf i Varde
Ældre Sagen og Dansk Golf Union har indgået et samarbejde, der sikrer, at med-
lemmer af Ældre Sagen kan prøve at spille golf i de lokale golfklubber. I den an-
ledning udbyder Varde Golfklub et enestående begyndertilbud, hvor medlemmer 
fra de lokale afdelinger, herunder også Ældre Sagen i Helle, kan prøve at spille 
golf én gang om ugen i en 2 måneders periode på Varde Golfklubs dejlige anlæg 
til den favorable pris af kr. 400 kr.
Der er opstart tirsdag den 12. april kl. 09.00 med følgende program:
Kl. 09.00 - 10.00 Træning under ledelse af træneren Jacob
Kl. 10.00 - 11.30 Spil på Par-3 banen sammen med frivillige fra Varde Golf Klub
Kl. 11.30    Hyggeligt samvær i klubben (golf med godt humør)
Alle ugens øvrige dage er der fri adgang til træningsanlægget, Par-3 banen og 
klubhuset. Efter afslutning af de 2 måneds begyndertilbud (12/4 - 14/6 2022) kan 
man fortsætte i 2. halvår for kr. 3.000,00 med fuldt DGU-kort.
Tilmelding til Birgit Sikjær, tlf. 2865 2796 mail: birgit@sikjaer.dk eller til 
Hans Simon Pallesen, tlf. 5086 1926, mail: pallesen79@mail.com

Krolf i Varde
Onsdage kl. 14, opstart i april. Annonceres bl.a. i vores Nyhedsbrev 
Pris 150 kr. for et år. 
Mødested: I Arnbjergparken nedenfor parkeringspladsen ved Arnbjerg Kirkegård.
Alle er velkomne. Det er et sjovt spil og alle kan være med. Krolf er et spil
som især er perfekt til seniorer, idet det er et meget socialt spil. I spillet gælder 
det om at gennemføre banen med færrest mulige slag. Kom og se hvad det er, og 
du kan derefter tilmelde dig til Ove Arnbjerg tlf: 75167365. Udstyr kan lånes.
Hanne Andersen hanne.henning@hotmail.com /20568974

Folkedans i Medborgerhuset i Varde
Opstart i september. 
Varde og Omegns Folkedanserforening har dans hver onsdag eftermiddag kl. 
13.45 – 16.15. Midtvejs er der en lille kaffepause, hvor der også synges et par 
sange. 
Dansene er ikke anstrengende, men alligevel både spændene og udfordrende, 
og det giver ikke mindst god motion til lattermusklerne. Musikken leveres af 
veloplagte spillemænd til tider et helt orkester. Instruktionen er i trygge hænder 
ved Grethe Ladefoged. Nybegyndere såvel som øvede dansere er velkomne. 
Kom også gerne alene, der er plads til alle, og Grethe tager udfordringerne med 
et smil. Udover prisen for at danse betales 25 kr. for kaffe og kage. Yderligere 
oplysninger og pris: 
Aase Kristensen: 61 77 50 27 eller på hjemmeside: www.dansvarde.dk
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Oksbøl
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. 
Kontakt: Niels Jørgensen 20 66 93 76.

Gåture i Oksbøl 
Turene starter fra Medborgerhuset i Oksbøl. 
Hver onsdag formiddag kl. 9.00, undtagen i juli og december måned, går vi en tur 
i skoven. I sommermånederne kører vi tit i bil ud i nærområdet og går en tur. 
Der bliver 2 ture – en lang tur på ca. 5 km og en kort tur på ca. 3 km. 
Vi slutter af med en kop kaffe og synger en sang i Medborgerhuset, pris 15 kr. 
Kører vi ud i området, har vi kaffen med, og så koster kaffen 20 kr. Er dog gratis 
for dem, der lægger bil til. Alle er velkomne så mød bare op.
Kontakt: Niels Jørgensen 20 66 93 76.

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 derimellem. I Oksbøl har vi 2 baner ved Danhostel over 
for Idrætscenteret. Vi starter torsdag den 21. 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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Bemærk at vores formidlingsaftaler er uden binding.

Formidlingsaftaler uden binding

Fast lavt salær

Vi klarer hele salgsprocessen lige fra salgsmateria-

le, fremvisning og udarbejdelse af købsaftalen.

Solgt eller ingen salær

(6 ud af 6)

Er du træt af dyre kæde-mæglere og formidlingsaftaler 

med lange bindinger så prøv Online Mægleren

Ring og forhør nærmere 
på 40 207 307 og se mere på 

www.onlinemægleren.dk 
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Nørre Nebel                                                                   

Foredrag                                                                             (Kode 606)       
Kulturhuset Sdr. Alle 21. Alle foredrag er fra kl. 10.00 - 12.00 
OBS tilmelding nødvendig. Pris 50 kr. 
Online ældresagen.dk/varde eller 
Hanne Andersen hanneandersen45@gmail.com, tlf. 51235166
Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk , tlf.21229144

Onsdag den 27. april 2022
Stationen og folk i gamle dage i Henne.
Kim Hildebrandt, Henne, kommer og fortæller om sin bog om stationen og folk i 
gamle dage i Henne.
Kim var lærer på Outrup skole i mange år, han er bødker, viking og meget mere.
Kim er en ildsjæl, der har mange interesser og gøremål. Husk tilmelding.

Onsdag den 25. maj 2022
“Henrik Søfareren”.
Erik Albrechtsen fra Viborg (forstkandidat, arbejdet med udvikling og skovbrug i 
forskellige lande, skovrider i Hedeselskabet, og meget andet), vil fortælle om det 
portugisiske geni, som ændrede verden. Du får indblik i et stykke Danmarkshisto-
rie, som er ukendt for de fleste.
Foredraget er illustreret - og tager dig med til mange lokaliteter i Portugal og Spa-
nien, hvor koryfæerne Henrik Søfareren og Columbus færdedes. Husk tilmelding.

www.sparnebel.dk

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.
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Onsdag den 29. juni 2022
“Hvorfor kede sig ihjel, når man kan dø af grin”
Annemarie Hessellund Beanland, Lystrup er kendt som en livlig og sprudlende 
foredragsholder. Foredragene er lettilgængelige og jordnære, fordi de alle har 
grund i den virkelighed hun kender. Annemarie fortæller åbent og ærligt om et 
spændende liv i ind- og udland. Husk tilmelding.
 
Onsdag den 28.sept.2022 
“Køerne får hver dag et klimatjek”
Jesper Arnth er modtager af pris for Fremtidens Landmand 2022 i kategorien bæ-
redygtighed. Sammen med 10 ansatte driver Jesper A. (5. generation) og familie 
Vittarpgård på 9. år. Jesper vil fortælle om livet som landmand, bæredygtighed, 
klimaregistrering og om udnyttelse af energi og ressourcer på den mest optimale 
måde. Bedriften består af 540 køer.
Også det sociale fællesskab betyder meget. “Jeg vil gerne ha`, at vi behandler 
hinanden ordentlig.” Husk tilmelding.
 
Onsdag den 26. oktober 2022
“ Livet i en Ubåd under den kolde krig.”
Jens Johnsen Høy sejlede som værnepligtig korporal med ubåden ”Delfinen” i 
1966-67, midt under den kolde krig, hvor østblokken var fjenden. Han har sej-
let neddykket i mere end 100 m dybde i flere dage, hvor det eneste selskab var 
russiske ubåde. 
Jens Høj er født og opvokset på Halagergård i Lunde, og har bl.a. gået på Nørre 
Nebel Realskole, Sømandsskolen i Esbjerg. Senere uddannet agronom. 
Nu landmand i Østbirk. Husk tilmelding.

www.naeslevstenhuggeri.dk · Tlf. 27 63 87 17

Håndværkervej 2 · 6800 Varde
Åbent: man-fre: kl. 9.00-17.30 • Weekend efter aftale

Udstilling:   Nørremarken 1 • 6753 Agerbæk
E-mail:        naeslev@gmail.com 

 Det handler om tillid...

Næslev´s Stenhuggeri
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Hygge eftermiddage i Kulturhuset i Nørre Nebel.

Hver mandag kl.13 - 17(ikke i skoleferierne)
Alle er velkomne. Der er mulighed for forskellige aktiviteter:
kortspil, strikke, snakke, spille brætspil. De, der kommer bestemmer, hvad ind-
holdet skal være. Medbring selv kaffe mm. Ingen tilmelding man kommer bare.

Spis sammen arrangementer                                            (Kode 259)                      
Vi arrangerer ”spis sammen arrangementer/suppedage” i Varde, Nørre Nebel og 
Oksbøl. Initiativet er taget for at skabe sociale relationer. Pris, tidspunkt og ind-
hold, kan variere fra by til by. Der er ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen. 

Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl kl. 12.00
Onsdagene: 27/4 - 25/5 - 29/6 - 27/7 - 31/8 - 28/9.
Let ret eller suppe, pris 60 kr. 
Tilmelding gerne 3 dage før til:
Aage Charles Hansen, tlf. 51 86 06 51 eller 21 40 32 16

Medborgerhuset, Storegade 57, Varde kl. 12
Søndage: 24/4 - 29/5 og 25/9.
Let middagsret og kaffe med kage, pris 75 kr.
Har du svært ved at komme til Medborgerhuset, så giv besked ved tilmeldingen.
Tilmelding senest fredag morgen kl. 10.00.
Edith Lilleholt, tlf. 20 67 72 19 Hanne Andersen 20 56 89 74

Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nørre Nebel kl. 12.00 – 14.00
”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre”
Søndag den 25/9 - 30/10 - 27/11 kl.12:00 – 14:00.
Pris 75 kr. inkl. drikkevarer
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, 
så giv besked derom ved tilmeldingen.
Tilmelding senest 3 dage før til:
Kirsten Larsen, tlf. 61 60 21 66 eller Lise Hvelplund, tlf. 21229144
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IT kursus og tilbud                   (Kode 430)                                        

Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, Varde                                                                      

IPad undervisning 
Torveværelset i det gamle Rådhus Varde.
5 gange. 25/8 - 1/9 - 8/9 - 15/9 - 22/9. Kl.10-11.30
Medbring selv egen IPad.
Pris: 75.- kr. Tilmelding senest den 20/8 2022 til: 
Jonna Jensen tlf. 27143892, joka.jen@bbsyd.dk 

HS Rengøring
Helle Skoven Lock  Baunhøjvej 6  6893 Hemmet

9737 5003
2324 4885

Her kommer mutter
med kost og spand

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
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Nørre Nebel - Kulturhuset Sdr. Alle 21:

Slægtsforskning for begyndere og let øvede
12 gange, første gang torsdag den 15. september k. 10 – 12.
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre med slægts-
forskning. Medbring PC. Pris 100 kr./sæson.
Tilmelding til Mary Beck: marybeck1952@me.com, tlf. 51238186

ERFA 1-gruppe 
5 gange, hver anden mandag første gang mandag den 5. september kl. 10 - 12.
Dette er en erfagruppe, hvor der udveksles erfaringer med programmer, der kører 
under Windows 10. Instruktører fra Ældre Sagen bidrager med erfaringer i tekst-
behandling, regneark, og tegning med LibreOffice, fremstilling af fotobøger med 
CEWE og digitalisering (scanning ved hjælp af scanningsprogram) samt papirbil-
leder. Det er gratis at deltage i ERFA gruppe. Medbring PC.
Tilmelding til Mary Beck, marybeck1952@me.com, tlf.51238186

Windows – ERFA gruppe 
5 gange, hver anden mandag. Første gang mandag den 12. september kl. 10 - 12. 
Der etableres en erfagruppe med særlig fokus på Windows funktioner. Der hjæl-
pes med praktiske opgaver og mulige nemmere løsninger. 
Råd, erfaringer og vejledninger fra deltagerne. Gratis at deltage. Medbring PC. 
Tilmelding til Mary Beck, marybeck1952@me.com, tlf.51238186

IPad kursus
5 gange, første gang onsdag 28. september
Lær at bruge din IPad både i hverdagen og til mere specielle formål.
Medbring IPad. Pris 75 kr./ sæson
Tilmelding til John Nielsen, john.nielsen12@gmail.com  tlf.21793143

Windows 10
5 gange, første gang mandag den 26. september Der etableres kursus med særlig 
fokus på håndtering af windows-funktioner, herunder bl.a. funktioner, værktøjer, 
signaturer, genveje, favoritter, fanehåndtering, flere samtidige Windows, mapper 
og filhåndtering. Medbringe egen PC. Pris 75 kr./ sæson.
Tilmelding til John Nielsen, john.nielsen12@gmail.com  tlf.21793143
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Busture.       

Tur til Givskud Zoo                       ( Kode 810)
20. april 2022.
Obs afgange!                                      

• Ved ankomst til Givskud kommer vores guide,  
 hvorefter rundturen i parken begynder. Turen slutter ved løverne.
• Middagsmaden nydes i restauranten.
• Ekstra tur rundt i parken uden guide.

Links:
https://www.givskudzoo.dk

Pris: kr. 100.
Prisen dækker: Buskørsel, guide, entre, middagsmad (2 retter), buskaffe.
Tilmelding senest 1. april 2022.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Telefontid: Mellem 8-9 og 18-19
Niels Christian Jørgensen, tlf.: 20669376, niels@hein-jorgensen.dk
Hanne Andersen, tlf.: 20568974, Hanne.henning@hotmail.com  
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk 

Afgang: 9.00 Brugsen Janderup, 9.15 Fakta Oksbøl, 9.40 Brugsen Outrup, 9.50 
Kulturhuset Nr. Nebel
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Tur til Givskud Zoo                         (Kode 810)
21. april 2022.
Afgang Varde 
• Ved ankomst til Givskud kommer vores guide, hvorefter rundturen i par-
ken begynder. Turen slutter ved løverne.
• Middagsmaden nydes i restauranten.
• Ekstra tur rundt i parken uden guide.
Links:
https://www.givskudzoo.dk
Pris: kr. 100. 
Prisen dækker: Buskørsel, guide, entre, middagsmad (2 retter), buskaffe. 
Tilmelding senest 1. april 2022.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Telefontid: Mellem 8-9 og 18-19
Karin Mortensen, tlf.: 23266199, mortensen.alslev@gmail.com  
Lizzie Schou, tlf.: 28112557, iskontor@bbsyd.dk
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk 

Afgang: 10.00 Læssevejen, Varde.

NYHED 
Nu kan du også få målt trykket i øjet.

Autoriseret optiker 

Birgitte Bendixen 

Stort udvalg i brillestel

Med det nyeste udstyr. 
Stort udvalg af brillestel. 
Ring og bestil tid til et 
besøg af Brillebussen på 30 66 01 93

SYNSPRØVE OG BRILLER SYNSPRØVE OG BRILLER 
HJEMME HOS DIGHJEMME HOS DIG
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Tur til H. C. Andersen Hus             (Kode 811)
og Galleri Galschiøt i Odense den 19. maj 2022.
• Galleri Galschiøt, hvor vi skal høre om den spændende  
 kunstner Jens Galschiøt.
• Frokosten nydes på Storms Pakhus, Odense Streetfood.
• Vi besøger det nye H. C. Andersen Hus, som blev indviet i juni 2021.
• Forventet ankomst til Varde kl. 18

Links:
https://www.galschiot.com
https://stormspakhus.dk
https://hcandersenshus.dk

Pris: kr. 650 
Prisen dækker: Buskørsel, kaffe og et rundstykke, madbillet til en værdi af 100 kr. 
til brug i Storms Pakhus, rundvisning hos Galleri Galschiøt, intro og entre til H. C. 
Andersen Hus, buskaffe.
Tilmelding senest 1. maj 2022.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Telefontid: Mellem 8-9 og 18-19
Lizzie Schou, tlf.: 28112557, iskontor@bbsyd.dk 
Else Walsted Villadsen, tlf.: 23278490, elsewalsted@godmail.dk  
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk 

Afgang: kl. 7.00 Kulturhuset Nr. Nebel, kl. 7.10 Brugsen Outrup, kl. 7.30 Fakta 
Oksbøl, kl. 8.00 Læssevejen Varde.

Billeder udlånt af:
Bjørn Koch Klausen, H. C. Andersens hus
Lærke Beck Johansen
Lærke Beck Johansen
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Tur til Fur,                                     (Kode 812)
Kongenshus Mindepark og Grønhøj kro den 16. juni 2022.
• Efter opsamlingen i Nr. Nebel kører vi til Fur. 
• Undervejs nyder vi en kop kaffe og et rundstykke.
• Ved ankomsten til Fur stiger vores guide ombord og er med på hele turen.
• Inden afgang nyder vi de medbragte madpakker.
• Turen fortsætter til Kongenshus Mindepark, hvor vi får eftermiddagskaffe.
• På Grønhøj kro spiser vi aftensmad. Værten fortæller om stedet og under-
holder os. Ved kroen findes også Morten Korch Museet og et lille museum om 
kartoffeltyskerne, samt en udstilling med gamle traktorer og biler.

Links:
https://www.ferievedlimfjorden.dk/limfjorden/oplevelser/fur
https://www.hedeselskabet.dk/kongenshus-mindepark
https://gronhojkro.dk

Pris: kr. 650 
Prisen dækker: Buskørsel, kaffe og et rundstykke, madpakke, færge, guide, kaffe 
ved bussen, aftensmad (2 retter).

Tilmelding senest 1. juni 2022.

Online booking: ældresagen.dk/varde
Telefontid: Mellem 8-9 og 18-19
Edit Salkvist Lilleholt, tlf.: 20677219, edith.lilleholt@gmail.com 
Hanne Andersen, tlf.: 20568974, Hanne.henning@hotmail.com  
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk 

Afgang: kl. 7.30 Læssevejen Varde, 7.45 Fakta Oksbøl, 8.20 Brugsen Outrup, 8.30 
Kulturhuset Nr. Nebel.
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3 - dagstur til Himmerland             (Kode 813)
13. september – 15. september
Hvidsten kro, Livø, Johannes v. Jensen og Tit Jensens Museum, Rebildcen-
teret mm.

Dag 1.
• Opsamling
• Hvidsten Kro 
• Historien om Hvidstengruppen.
• Mustard Point (Nedkastningsstedet for Hvidstengruppen)
• Æggekage på Kroen.
• Videre til Rebild via Hadsund.
• Spillemandsmuseet og Udvandrermuseet. 
• Kaffe med underholdning (gammel himmerlandsk spillemandsmusik)
• Ankomst til hotellet Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping.
Dag 2.
• Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet
• Rønbjerg (færgen til Livø)
• Livøs historie 
• Frokost 
• Retur til Rønbjerg og tilbage til hotellet.
Dag 3.
• Guidet rundtur i Rebild bakker og Rold skov.
• Frokost i Røverdalen.
• Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer.
• Regan Vest. (Atombunkeren til kongehus og regering).
• Hjemtur via Aars.
• Aftensmaden nydes ved bussen.
• Forventet hjemkomst kl. 19.00
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VVS, Blik & Oliefyr   tlf. 28 29 12 12    Gas   vagt tlf. 75 25 12 12   Industrivej 5    6840 Oksbøl

Links:
https://hvidstenkro.dk
https://hvidstengruppen.randers.dk/hvidstengruppen/
www.museumrebild.dk
https://www.jensenmuseet.dk
www.livo.dk
https://www.rebildporten.dk
https://www.rebildcentret.com
https://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/museum/udstillinger/per-kirkeby

Pris: kr. 3500, + evt. enkeltværelsestillæg kr. 500,-
Prisen dækker: Buskørsel, forplejning, overnatning og diverse billetter og entreer.
Tilmelding senest 1. august 2022.
Ingen online tilmelding, kun mail/ telefon.
Telefonmelding: Mellem 8-9 og 18-19
Jens Karl Rasmussen, tlf.: 21279758, rasmussen384@gmail.com
Karin Mortensen, tlf.: 23266199, mortensen.alslev@gmail.com 
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk 

Afgang: kl. 7.00 Læssevejen Varde, kl. 7.15 Brugsen Janderup, kl. 7.30 Fakta 
Oksbøl, kl. 7.45 Brugsen Outrup, kl. 8.00 Kulturhuset Nr. Nebel. 
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Tur til Kammerslusen og Ribe kunstmuseum   (Kode 814)
11. oktober 2022

• Efter opsamlingen kører vi til Kammerslusen, 
 hvor vi skal nyde en frokost med nogle af egnens specialiteter. 
• Der bliver mulighed gåtur på diget med udsigt over Vadehavet.
• Rundtur med guide på Ribe Kunstmuseum.
• Bytur - tilbage til bussen. 
• Kaffe ved bussen
• Forventet hjemkomst til Varde kl. 17.00

Links:
https://www.kammerslusen.dk
https://www.Ribe-kunstmuseum.dk

Pris: kr. 550. 
Prisen dækker: Buskørsel, frokost ved Kammerslusen, entre og rundvisning på 
kunstmuseet, buskaffe.
Tilmelding senest 15. september 2022.
Online booking: ældresagen.dk/varde
Telefontid: Mellem 8-9 og 18-19
Else Walsted Villadsen, tlf.: 23278490, elsewalsted@godmail.dk 
Karin Mortensen, tlf.: 23266199, mortensen.alslev@gmail.com 
Lise Hvelplund, tlf.: 21229144, lisehv@bbsyd.dk
 
Afgang: 9.30 Kulturhuset Nr. Nebel, 9.40 Brugsen Outrup, 10.00 Fakta Oksbøl, 
11.30 Læssevejen Varde

Besøg ældresagens hjemmeside på:
aeldresagen.dk
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”Kør Selv” ture                      

”FLUGT” flygtninge Museum (Kør Selv)                  (Kode 815)
Torsdag den 22. september fra 13.00 - 16 00
Vi mødes ved museet Præstegårdsvej, 21 Oksbøl
Pris 200 kr.
I 1945 blev Danmarks største flygtningelejr etableret i Aal plantage ved Oksbøl.
Her boede 35.000 tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. I FLUGT vil du opleve 
stærke udstillinger, personlige historier og store spørgsmål. 
En guide fortæller historien, inden man går rundt og ser museet på egen hånd.
FLUGT er er museum, hvor der skal være plads til at snakke og diskutere
Besøget afsluttes med kaffe og kage.
Tilmelding senest 15 september online til www.ældresagen.dk/varde
Tlf. tid 8 - 9 og 18 -19. Hanne Marie Andersen hanneandersen45@gmail.com 
tlf. 51 23 51 66, Niels Jørgensen  niels@hein-jorgensen.dk  tlf. 20 66 93 66

SuperBrugsen Oksbøl    Vestergade 23     6840 Oksbøl

Billeder af flygtningekirkegården udlånt af Birgit Bolwig Jepsen.
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Virksomhedsbesøg.

Besøg Frelloskolen i Varde (Kør selv)                                                           
(Kode 816)
Tirsdag den 26. april. 
Mødetid: kl.15.00 ved Varde Fritidscenterets parkeringsplads 
Pris 50 kr.
Kom og se en moderne skole. Helt anderledes end den skole vi gik i. Skolen har 
fået ros for at være meget moderne og tidssvarende. Rundvisning af 2 skoletan-
ter, som til daglig yder en indsats i indskolingen. Efter rundvisningen er der kaffe 
på skolen. Turen slutter kl.17.00. Max 30 personer.
Tilmelding senest den 21.april på www.ældresagen.dk/varde   eller
Telefontid 8 - 9 og 18 - 19. Hanne Andersen hanne.henning@hotmail.com 
/20568974  eller Else Villadsen  elsewalsted@gmail.com 23278490.

Besøg i Nymindegablejren (Kør selv)                                          (Kode 817)
Onsdag den 1. juni 2022.
Mødetid: 13.30 ved hovedindgangen. Parkeringsmulighed overfor OK-tanken.
Pris 50 kr.
Thue Raabæk Jensen vil guide os på en ca. 2 km lang rundtur i lejren. (Der kan 
på gåturen ikke anvendes rollator). Turen sluttes af i lejrens cafeteria med en kop 
kaffe og et stykke kage. Max. antal 30.
Tilmelding senest den 25/5 på www.ældresagen.dk/varde eller:
Telefontid 8 - 9 og 18 - 19. Jens Karl Rasmussen tlf.  21279758 /rasmussen384@
gmail.com 
Hanne Marie Andersen tlf. 51235166  hanneandersen45@gmail.com 

Vedrørende betaling for ture og udflugter
Alle busture køres med Ansager Turist, som teknisk arrangør, medlem af Rejsega-
rantifonden.
Alle ture til 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/afbudsforsik-
ring. Ture på under 1000 kr. betales til Ældre Sagen, og man kan få sine
penge tilbage ved aflysning /afbud.  Oplys dit kontonummer til kassereren, Hanne 
Andersen, hanneandersen45@gmail.com eller telefon 51 23 51 66.

Ved betaling, som ikke foregår via Bookingsystemet, kan der bruges MobilePay.
Nr. 63010.Det er vigtigt at tekstfeltet udfyldes med angivelse af, hvad der betales 
for, evt. brug af kode, se programmet.
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Senior bio, Varde Bio                                                  
Billetpris 60 kr.
Efter filmene kan man over en kop kaffe i Frivillighuset få en snak om filmen. 
I foyeren vil der før filmen være mulighed for tilmelding. 

Torsdag den 21. April kl. 14.00. ”Hvidstensgruppen 2”
Hvidstensgruppen 2 er en hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder, der 
bliver fanget i krigens gru, men aldrig holder op med at håbe. Filmen følger Tulle 
Fiil og hendes søster, der dømmes til rædslerne i tysk fængsel. Deres far, bror og 
Tulles mand er blevet henrettet. Hjemme på kroen i Hvidsten kæmper Gudrun for 
at få sine døtre hjem, inden nazisterne udsletter alle fanger. En gribende fortælling 
om en families dødstab og totale splittelse og dens tro og håb, som på mirakuløs 
vis giver styrke til overlevelse, så de efterladte i familien kan samles igen. 
 
Torsdag den 15. september kl. 14.00. ”Opgøret”. De forbandede år 2
”Opgøret” er den stærke og dramatiske opfølger til Anders Refns storfilm ’De 
forbandede år’. Her følger vi familien Skov fra foråret 1943 til den sommer, hvor 
Danmark atter bliver frit. ‘Opgøret’ handler om samarbejdspolitikkens kollaps og 
den blodige og dramatiske frihedskamp. 
  
Torsdag den 27. oktober kl. 14.00 ”Rose”
‘Rose’ er en stærk og hjertevarm fortælling om familie, kærlighed og om, at intet 
er, som man tror ved første øjekast. Året er 1997. Inger, hendes søster Ellen og 
svoger Vagn er på bustur mod Paris. Bussen har knap nået motorvejen før Inger 
delagtiggør resten af selskabet i sin sindslidelse, og turen til byernes by bliver 
en uge de aldrig vil glemme. For Inger har en skjult dagsorden for turen, og ved 
ankomsten indleder hun jagten på en tabt kærlighed. ‘Rose’ er Niels Arden Oplevs 
hidtil mest personlige film og er baseret på virkelige hændelser. 
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Mandage L’hombre Varde side 6
Mandag Hygge eftermidage Nr. Nebel side  12
Onsdage Gå og Grin Varde side 6
Tirsdag Golf  (opstart) Varde side 7

( se nyhedsbrev) Krolf Varde Side 7
Onsdage Aktivitets eftermiddage Oksbøl side 8
Onsdage Gåture Oksbøl side 8
20. april Givskud Zoo bustur side 16
21. april Givskud Zoo bustur side 17
21. april Senior bio Varde side 25
21. april Krolf Oksbøl Side 8
24. april Spis sammen Varde side 12
26. april Frelloskolen   kør selv Varde side 24
27. april Spis sammen Oksbøl side 12
27. april Foredrag Nr. Nebel side 10
12. maj Bio særtilbud gratis Varde side 5
19. maj H.C. Andersens Hus mm. bustur side 18
25. maj Spis sammen Oksbøl side 12
25. maj Foredrag Nr. Nebel side 10
29. maj Spis sammen Varde side 12
1. juni Nymindegablejren Kør selv side 24

16. juni Tur til Fur bustur side 19
29. juni Foredrag Nr. Nebel side 12
29. juni Spis sammen Oksbøl side 12
27. juli                 Spis sammen Oksbøl side 12

25. aug. Ipad kursus Varde side 14
31. aug. Spis sammen Oksbøl side 12
      sep. Folkedans Varde side 7
5. sep. ERFA 1-gruppe Nr. Nebel side 15

AKTIVITETSKALENDER APRIL TIL OKTOBER 2022
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12. sep. Windows – ERFA gruppe Nr. Nebel side 15
13 -15. sep. 3. dagstur  Himmerland bustur side 20

15. sep. Slægtsforskning Nr. Nebel side 15
15. sep. Senior bio Varde side 25
22. sep. Flugt         kør selv Oksbøl side 23
25. sep. Spis sammen Nr. Nebel side 12
25. sep. Spis sammen Varde side 12
26. sep. Windows 10 Nr. Nebel side 15
28. sep. Foredrag Nr. Nebel side 11
28. sep. Ipad kursus Nr. Nebel side 15
29. sep. Spis sammen Oksbøl side 12
11. okt. Kammerslusen bustur side 22
26. okt. Foredrag Nr. Nebel side 11
27. okt. Senior bio Varde side 25
30. okt.                Spis sammen Nr. Nebel side 12
27. nov. Spis sammen Nr. Nebel side 12
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Bestyrelsen:

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

Næstformand: Niels Christian Hein Jørgensen, Nybrovej 104, Kærup, 
 6851 Janderup. Tlf. 20 66 93 76 mail: niels@hein-jorgensen.dk

Kasserer:  Hanne Marie Andersen, Urfuglevej 23, 6854 Henne Strand, Henne
 Tlf. 51 23 51 66 mail: hanneandersen45@gmail.com 

Sekretær: Lizzie Schou, Kløvbakken 28 6855 Outrup
 Tlf. 28 11 25 57/ 75 25 57 26 mail: lskontor@bbsyd.dk

Medlemmer:  Edith Lilleholt, Stormgade 18, 6800 Varde
 Tlf. 20 67 72 19 mail: edith.lilleholt@gmail.com  

 Karin Mortensen, Tyttebærvej 3, Alslev, 6800 Varde
 Tlf. 23 26 61 99 mail: mortensen.alslev@gmail.com

 Hanne Andersen, Gl. Gellerupvej 5 6800 Varde
 Tlf. 20 56 89 74 mail: hanne.henning@hotmail.com 
     
 Jens Karl Lind Rasmussen, Søndervang 25, Lønne 
 6830 Nørre Nebel. Tlf. 21279758 mail: rasmussen384@gmail.com
 
 Else Walsted Villadsen Gl. Roustvej 51 F, 6800 Varde
 Tlf.23278490 mail elsewalsted@gmail.com

Suppleant Julius Ravn Solskrænten 4D 6800 varde
 Tlf. 51491234 

Grafisk Design: Claus Jørgensen 22126200
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