Til dig som nu er blevet pensionist,
efterlønsmodtager eller førtidspensionist

Kontaktpersoner i dit lokalområde -

BUPL Sydjylland har en pensionistsektion, der
har forskellige arrangementer,
nogle arrangeres af bestyrelsen og andre af
programudvalg i lokal klubberne.
Arrangementer er åbne for alle medlemmer
af pensionistsektionen.

Frank Ege Nielsen - frasti@outlook.dk

Kolding:

BUPL
SYDJYLLAND

tlf. 4055 8291
Fredericia :
Birte Gillesberg - birtegillesberg@gmail.com
tlf. 2980 7616
Esbjerg:
Hilmar Kirkegaard Mikkelsen

7511 7967

Haderslev:
Inge Paag Stuckert - famstuckert@jubii.dk
tlf. 2283 4631
Åbenrå / Sønderborg
Læs mere om arrangementerne og
pensionistsektionen på BUPL’s hjemmeside:
www.BUPL.DK/Sydjylland
- vælg ”om fagforeningen” øverst i oversigten
til venstre
- vælg ”pensionistsektionen” i oversigten
til venstre
Her finder du programmer samt kontaktpersoner i lokal klubberne:

Lilian Dahl - bine@mezzobox.dk 22132695
Vejle:
Marie Elisabeth Poulsen - tlf. 2860 7674
mariaepoulsen@hotmail.com

BUPL SYDJYLLAND
Gejlhavegård 14 B
DK - 6000 Kolding
tlf. 3546 5400
www.bupl.dk/sydjylland
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Klubben for :
Førtidspensionister
Efterlønnere
Pensionister

OMRÅDER MED LOKAL KLUBBER
ESBJERG / RIBE

Om pensionist sektionen

Et år gik sommerudflugten, til Rødding Højskole, hvor vi
hørte om Højskolens tilblivelse ved forstander Mads
Rykind Eriksen. Vi holder også café møder, årsmøde,
julefrokost med underholding samt foredragseftermiddag
på Byhistorisk Arkiv.

Sektionens primære formål er at samle
medlemmerne og gennemføre aktiviteter, der
både har fagligt, socialt og kulturelt indhold.
I pensionist sektion sydjylland har ca. 420
medlemmer.
Pensionist sektionen har en fælles bestyrelse som
vælges på årsmødet der afholdes i april.
Sammen med dagsorden til årsmødet udsendes
din lokalklub’s program.
Du kan til enhver tid holde dig orienteret om
bestyrelsen og lokal klubberne på BUPL’s
hjemmeside. www.bupl.dk/sydjylland

SØNDERJYLLAND
I øjeblikket har vi lokalgrupper i Åbenrå / Sønderborg og
Haderslev. Vi holder cafemøder - ca. en gang om måneden nogle gange med foredrag eller udflugt. Udflugter har bl.a.
gået til Barfodsparken, Købbermøllen Museet og Cafèbesøg.
Alle møder og udflugter indeholder socialt samvær,
kulturelle oplevelser og en god kop kaffe.

Rundturen i Nolde’s have, med
hans hus i baggrunden.

Tid til en kaﬀe pause på torvet i
Tønder

Bestyrelsen stiller sig til rådighed for andre, som
vil starte en lokalforening.
Kontaktpersoner til bestyrelsen:
Frank Ege Nielsen 4055 8291
frasti@outlook.dk
Birte Gillesberg 2980 7616
birtegillesberg@gmail.com

Kom og vær med i fællesskabet
i din lokalklub!

TREKANTS OMRÅDET
I trekants området samarbejder vi om at arrangere
aktiviteter. Nogle er fælles, og andre er lokalt forankret.
Alle er velkomne til at deltage i alle vores arrangementer.
Eksempler på aktiviteter er: en eller flere udflugter f.eks.
virksomheds- og museumsbesøg, cafemøder, og julefrokost.
Hovedformålet med arrangementerne er godt samvær
gennem sjove og spænende oplevelser. Der er lokal klubber
i Fredericia, Kolding og Vejle.

Haderslev klubben holder
deres kaﬀemøder på Bispen.

Stemmning fra udflugter

