
Torsdag den 27. maj 

Frokosttur med Henning. Turen går til Filsø, Varde. 

Bussen kører fra Harndrup Brugs  kl. 9.30. 

Forventet hjemkomst ca. 17.00. Max. 54 pers. 

Bustur og frokost    kr.  250.00 

Tilmelding senest 21. maj til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 17. juni. 

Hyggedag på Tvillingegården. Vi mødes kl. 15.00 på Tvillinge-

gården i Båring, hvor der er kaffe og brød. 

Vi hygger med udendørs spil, gåtur ved stranden eller bare 

hyggesnak. 

Sommerbuffet. 

Lotteri. 

Der er mulighed for samkørsel. 

Pris    kr.  150.00 

Tilmelding senest 11. juni til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 26. august 

Heldagsudflugt. (Ikke bestemt hvorhen). 

 

 

FJELSTED/HARNDRUP SENIORER 

 

Huskeseddel til 1. halvår 2021 over datoer  

og arrangementer. 

 

Alle arrangementer er med forbehold 

for rettelser. 

 

HUSK RETTIDIG TILMELDING 

TIL ALLE ARRANGEMENTER 

 

Torsdag den 14. januar 

Banko på skolen kl. 14.30. Husk kop og brød vi giver 

kaffen. 

Af hensyn til kaffen, er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding senest  8. januar til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 28. januar 

Bowling i Assens. Vi mødes i Assens Bowlingcenter 

kl. 15.45. Bowling Inkl. Skoleje og spisning. 

Pris kr.  200.00 

Tilmelding senest 22. januar til Jørgen tlf. 4225 7202 

 



Torsdag den  4. februar 

Banko på skolen kl. 14.30. Husk kop og brød, vi giver kaffen. 

Af hensyn til kaffen, er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding senest 29. januar til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 11. februar. 

Generalforsamling i Fjelsted Forsamlinghus kl. 15.00 

Kaffe, brød og spisning. Lotteri. Fællessang. 

Pris for spisning    kr.  200.00 

Tilmelding senest 5. februar til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 11. Marts 

Banko på skolen kl. 14.30. Husk kop og brød, vi giver kaffen. 

Af hensyn til kaffen, er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding senest 5. marts til Margit tlf. 2228 4467 

Torsdag den 25. marts 

”Kirke, krudt og kugler” et humoristisk og underholdende fo-

redrag ved Niels Holger Ellekilde. Så snart han havde fri, skifte-

de han den sorte kjole ud med det grønne jagttøj. Foredraget 

handler om natursyn, præstegerning og om jagt i ind-og ud-

land. Med mange anekdoter og sjove historier, med skæve 

vinkler og samtidig stor alvor om de væsentlige ting. 

Harndrup Forsamlingshus kl. 14.30. 

Foredrag kaffe, brød og spisning      kr. 275.00 

Tilmelding senest 19. marts til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 15. april 

”Pigerne på Sprogø” et foredrag ved Carsten Egø Nielsen. 

Carsten Egø Nielsen vil fortælle historien om kvindehjemmet 

på Sprogø og om nogle af de skæbner der gennem årene har 

været anbragt der. Vi skal høre om baggrunden for anstalten 

og om hverdagen for beboerne og om lukningen i 1961. Der er 

ikke mange der ved hvad der skete på Sprogø. Mange af de ro-

maner der er skrevet om Sprogø er fiktioner. Der er opstået 

mange myter om øen. 

Fjelsted Forsamlingshus kl. 14.30. 

Lotteri. 

Det er et offentlig arrangement. Først til mølle. 

Foredrag  kaffe og  brød                          kr.   125.00 

Foredrag kaffe, brød og smørrebrød    kr.   250.00 

Tilmelding senest 9. april til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 29. april 

Banko på skolen kl. 14.30. Husk kop og brød, vi giver kaffen. 

Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding senest  23. april til Margit tlf. 2228 4467 

 

Torsdag den 20. maj 

Banko på skolen kl. 14.30. Husk kop og brød vi giver kaffen. 

Af hensyn til kaffen, er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding senest 14. maj til Margit tlf. 2228 4467 


