Torsdag den 20. juni
Turen går til ”Hjerl Hede”. Museet har ca.50 historiske bygninger, og var det første museum i Danmark
der allerede i 1932 lavede levendegørelse. Der er fuld
af liv med mange frivillige, der viser og fortæller om
de gamle dage. I de 30 huse er der mulighed for at se
hvordan man boede og levede, og opleve gamle håndværk på tæt hold.
Vi mødes ved Harndrup brugs kl. 8.00 vi er hjemme ca.
kl. 18.00.
Bustur, museum, kaffe og rundstykke, 2 retters menu på
Restaurant Skyttegården på Hjerl Hede, kaffe og brød.
Pris kr. 400.00
Tilmelding senest 14 juni til Margit tlf. 2228 4467

2019
Torsdag den 15. august
Sommerfest på tvillingegården

.

FJELSTED/HARNDRUP PENSIONIST-OG
EFTERLØNSFORENING

Huskeseddel til 1. halvår af 2019 over datoer og
arrangementer.

Alle arrangementer er med forbehold for rettelser.

BANKOSPIL ER FØLGENDE TORSDAGE PÅ
SKOLEN KL. 14.30:
Torsdag den 10. januar
Torsdag den 21. februar
Torsdag den 28. marts
Torsdag den 25. april
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 6. juni
Husk kop og brød, vi giver kaffen. Af hensyn til
kaffen er tilmelding nødvendig.
Tilmelding senest 1 uge før til Margit tlf. 2228 4467

Torsdag den 24. januar
Bowling i Assens. Vi mødes i Assens Bowlingcenter
kl.15.45. Bowling inkl. skoleje og spisning.
Pris kr. 200.00
Tilmelding senest 18. januar til Jørgen tlf. 4225 7202
Torsdag den 14. februar
Generalforsamling i Fjelsted Forsamlingshus kl.14.30.
Der er foredrag ved Niels Ove Frederiksen. Foredraget
kommer ind på nogle af de skæbnehistorier fra 2. verdenskrig,
som aldrig er nået at blive skrevet ind i historiebøgerne.
Menuen er suppe og peberrodskød.
Lotteri.
Kaffe og spisning.
Pris kr. 250.00
Tilmelding senest 8. februar til Margit tlf. 2228 4467
Torsdag den 14. marts
Musikalsk underholdning kl.14.30 i Harndrup Forsamlingshus.
”Længe leve livet” ved Palle Krabbe, som er musiker, højskolelærer og tv- journalist.
Musik og tekster af bl.a. Benny Andersen, Kim Larsen, Lilholt,
Hausgaard, Krebs og Krabbe.
Underholdning kaffe og brød kr. 150.00

Underholdning, kaffe, brød og smørrebrød kr. 250.00
Tilmelding senest 8. marts til Margit tlf. 2228 4467

Torsdag den 11. april
Halvdagstur til ”Tidens Samling” Brandts
Klædefabrik i Odense. Et museum for klæder,
form og bolig i det 20. århundrede. Her må man
sætte sig i møblerne, åbne skufferne og kigge i
bøgerne og prøve tøjet.
Vi mødes ved Gelsted Kro kl.13.00. Vi er tilbage
kl. 17.30.
Vi spiser en 2 retters menu på Gelsted kro.
Bus og museum kr. 125.00
Spisning kr. 125.00
Bus, museum og spisning kr. 250.00
Tilmelding senest 5. april til Margit tlf. 2228 4467
Torsdag den 23. maj
Frokosttur med Henning.
Vi mødes kl. 10.00 ved Harndrup Brugs.
Turen går til Langeland
Hvor vi skal se de vilde heste. Ponyerne på sydlangeland kom fra Tærø ved Møn i 2006, hvor flokken
har levet vildt siden 1964. Ponyernes opgave er at afgræsse områderne, så sollyset kan nå ned til jordoverfladen,
og på den måde fremme artsrigdommen af planter og dyr.
Bustur og frokost.
Pris kr. 250.00
Tilmelding senest 17. maj til Margit tlf. 2228 4467

