.
Onsdag d. 13 januar kl. 14.00 Seniordans = Glad dans
i Foreningshuset, Brørup ( minus uge 7)
Pris: 200, kr. for 10 gange - Nye dansere er VELKOMNE!
---------------------------------------------------------------------------------Fredag d. 19. februar kl. 14.00.
Generalforsamling på Fredenshjem
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er vært ved kaffe/ kage.
Vi slutter med bankospil, bankokort 10, kr. pr. stk.6 stk.50, kr.
Torsdag d. 04. marts kl. 14.00
Underholdning med sang og fællessange ” Folmer og Basserne”
Pris: kaffe/kage 50, kr. på Lundtoft
--------------------------------------------------------------------------Fredag d. 12. marts kl. 9.30. Kreds Syd-Vest
Generalforsamling i Helle Hallen.
Kredsen er vært ved kaffe og brød
-------------------------------------------------------------------------------Fredag d. 26. marts kl. 14.00.
” Fra spasser til Eliterytter”
Malene Høj Sommerlund fortæller om sit liv som spastiker,
hun er født spastisk lammet fra hoften og ned i begge ben.
Brørup-pigen Malene har en vilje så stærk som ”10 heste”
Pris: kaffe/ kage 50, kr. på Fredenshjem
--------------------------------------------------------------------------------Torsdag d. 22. april kl. 14.
Musikalsk underholdning med sang og fællessange
med Susanne og Bent Hansen, Askov
Pris: Kaffe/kage 50, kr. på Lundtoft
--------------------------------------------------------------------------------Torsdag d. 23. september kl. 14.00.
Musik og fællessange med HarmonikaBanditterne, Kolding
Pris: kaffe/kage 50, kr. på Lundtoft
------------------------------------------------------------------------Tirsdag d. 19. oktober kl. 18.00 - 23.00.
Efterårsfest på Markedsrestaurationen, Brørup, Pris 250, kr.
Musik: Jens Kristensen, Ballum Tilmelding senest d. 15. okt.
til Kaj 2986 8874 – Ellen 2337 5042

Mandag d. 03.- 07. maj 2021 – 5-dages ferietur til RûgenTysklands største Ø - ophold på Rügenhotel i Sassnitz, den ligger
ned til havnen med udsigt over Østersøen. Vi kommer rundt på
hele øen og skal opleve både historie og øens smukke natur.
Tilmelding senest d. 25 marts: Lilly 7538 1664
Husk madpakke til 1.dag. - Afgang kl. 8.00 fra Brørup Bibliotek
---------------------------------------------------------------------------Tirsdag d. 08. juni – afgang kl.10.00 fra Brørup Biblioteket
” Udflugt til Fyn med besøg i Humlemagasinet”
Tilmelding til: Ellen 2337 5042 – Christine 4245 3830
Nærmere oplysning om turen annonceres i Ugeavisen
Mandag d. 02.- torsdag d. 05. august
2021 4.dages ferietur til Vendsyssel.
Vi bor på Dronninglund Hotel, der ligger i
udkanten af Storskoven. Guidet bustur i
Elgenes land, frokost og besøg på Lille
VildmoseCentret og tur med Sandormen ud
til Skagens Gren, ophold i Skagens by, med tid på egen hånd.
Husk madpakke til 1. dag - Afgang kl. 08.00 fra Brørup Bibliotek.
Tilmelding til: Anna 3058 3066 – Lilly 2217 8145
Brørup Turistbusser A/S kører 4-dags-turen og udflugterne!
-----------------------------------------------------------------------------------Torsdag d. 26. august kl. 14. 00
” De gode gamle sange” musik / sang og fællesange med
Jan Mortensen og Karsten Jensen, Fyn
Pris: kaffe/ kage 50, kr. på Lundtoft
-----------------------------------------------------------------------------------Tirsdag d. 07. september udflugt.
Tilmelding til Anne 4117 0982 – Kaj 2986 8874
Nærmere oplysning om turen annonceres i Ugeavisen.
---------------------------------------------------------------------------------Onsdag d. 15. september kl. 14.00 Seniordans = Glad dans
i Foreningshuset, Brørup ( minus uge 42)
Pris: 200, kr. for 10 gange - Nye dansere er VELKOMNE!
----------------------------------------------------------------------------------

Husk i går – drøm i morgen – men lev i dag!

.
Fredag d. 29. oktober kl. 14.00
Tove og Peter Fredslund fortæller og viser billeder fra
en bustur til Monaco - Liechtenstein og Ligurien
Pris: kaffe/kage 50, kr. på Fredenshjem
Fredag d 12. november kl. 14.00.
Brian Lange tidl. Korporalchef og Faldskærmsjæger fortæller om sine
15 år i fremmedlegionen, drengen fra Haderslev der blev elitesol
dat i Legionen.Han taler 4 sprog og har sprunget over 1000
faldskærmsudspring.Han er stadig mærket af tiden i Legionen.
.
Pris: kaffe/ kage 50, kr. på Fredenshjem

Fredag d. 26. november kl. 14.00. Julehygge og banko
10 omgange københavnerbanko
Bankokort 10 kr. pr. stk. eller 6 stk. 50, kr.
Pris: kaffe / æbleskiver 50, kr. på Fredenshjem
---------------------------------------------------------------------Søndag d. 05. december kl. 15.00
Julehygge med julesange, kaffebord, bankospil og 2-retters
julemiddag på Markedsrestaurationen, Pris 250, kr.
Bankokort 10, kr. pr. styk eller 6 kort 50, kr.
Tilmelding senest d. 01.dec. til Ellen 2337 5042 - Lilly 7538 1664
-------------------------------------------------------------------------Torsdag d. 16. december kl. 14.00
Julehygge med fælles julesange og banko på Lundtoft
Pris : kaffe / kage og inkl. 3 bankokort i alt 50, kr.
--------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen ønsker alle en rigtig Glædelig jul og et godt Nytår
Ændrer du/ I adresse, bedes du/ I give bestyrelsen besked!
Husk vi har en indkøbs- og kørselsordning samt en rabatordning
hos: Hos Lisbeth, FF.cykler , Vinfordig, Brørup - og KKpartner
Rabatten fås kun ved fremvisning af gyldigt medlemskort!
Vi er med i Datastuen på Fredenshjem
Se foreningens hjemmeside: www.bep6650.dk

Der er langt til ensomhed i et godt socialt netværk!

Danske Seniorer Brørup
Vi præsenterer vores program 2021
Medlemskontingent 100 kr. pr. person
Foreningen arbejder for at samle Seniorer i Vejen Kommune
om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
Udnyt vore gode tilbud, som vi stræber efter skal være oplivende,
lærerige og sjove, så vi kan være med til at gøre din hverdag bedre.
Foreningen arbejder helt lokalt og selvstændigt.
Alle arrangementer annonceres i Ugeavisen, Vejen.

Ferie og udflugter efter først til mølle ” princip”
Formand: Lilly Laugesen, Kornmarken 24
tlf. 2217 8145
Næstform: Kaj Pedersen, Vestervang 127e
tlf. 2986 8874
Kasserer: Grethe Hansen, Gartnervænget 5
tlf. 2425 6977
Sekretær: Ellen Sørensen, Bakkedraget 1
tlf. 2337 5042
Best. medl. Anna Brøndum, Bøgevænget 4
tlf. 3058 3066
Best. medl. Christine Jensen, Vesterled 138a
tlf. 4245 3830
Best.medl. Anny Knudsen, Bryggerstræde 3d, st tlf. 2946 7001
Suppleant Jørgen Henningsen, Byagervej 25 tlf. 4085 2106
Suppleant Anne Rasmussen, Kongeåvej 113 tlf. 4117 0982
Danske Seniorer Brørup er medlem af:
Organisationen Danske Seniorer og dennes Kreds Syd/Vest
Danske Seniorers hjemmeside: www.danske-Seniorer.dk
ang. medlemsfordele og rabatter. Danske Seniorer er en
landsdækkende organisation af foreninger, klubber,
enkeltmedlemmer, datastuer mm. Vi arbejder ud fra princippet
“Ældre hjælper Ældre” for et godt liv for alle Seniorer i Danmark,
men har især fokus på, at sikre en anstændig tilværelse for
samfundets svageste og mest sårbare ældre. Vi har høringsret i
ministerierne, hvor der lovgives om ældres forhold og vilkår.
Danske Seniorer driver to højskoler:
Rude Strand Højskole, Odder og Tisvilde Højskole, Nordsjælland.

