Frank Ege Nielsen
Laila R. Jensen
Ulla Hein
Mette Schmidt

40558291
29916948
29767658
61374785

frasti@outlook.dk
laij@stofanet.dk;
umth@mail.dk;
mette@evilec.dk;

Årsprogram 2020

3.marts kl. 13 rundvisning på wurth og cafe bagefter
Vi f år en k ort rundvisning af den akt uelle udst illing, her ef ter k ør er vi sam let
t il en caf e i st or cent ret .

19.3 landsmøde i parkhallen, se nærmere på BUPL’s hjemmeside arrangementer Foredrag: Da l ysekronen faldt ned i lagkage

Af tidligere højskolelærer og -forstander Niels Ove Frederiksen som fortæller
anekdoter, historier og oplevelser fra de seneste 70 år med en underholdende
personlig vinkel

27. april Årsmøde i pensionistsektionen Sydjylland
kl. 11 til ca. 15.30 Invitation udsendes

10. Juni tur til Middelfart
Vi får en introduktion til udstillingen og går så rundt på egen hånd
Psykiatrisk Samling se nærmere www.middelfart-museum.dk/
Psykiatrisk Samling, som har til huse i det tidligere Middelfart Sindssygehospital, viser en spændende
udstilling om hverdag og vilkår på institutionen fra 1888 til nedlæggelsen i 1999.
Efter frokost (sandwich) går vi til Museet, Algade 8 og ser særudstillingen. Slutter med kaffe

sommerpause
24. august
”Idræt for alle” vi mødes i Parkhallen kl. 13.30 - praktisk tøj
Herefter Kaffe og praktisk introduktion om Idræt for alle ved Birgit Ebbesen
Nærmere program senere via min side.

Oktober uge 41 cafe
Nærmere tid og program senere via min side.

Fælles arrangement i november
Nærmere tid og program senere via min side.

1. december julearrangement
Traditionen tro julefrokost på den Gyldne Hane
Nærmere program senere via min side

februar/marts 2021
Forårsarrangement til wurth
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Før hvert arrangementerne udsendes invitationen på BUPL’s hjemmeside under ”min side”.
Hvor du kan tilmelde dig oplyses i invitationen, evt. aflysning meddeles på samme måde. Du skal
selv holde dig orienteret.
Arrangementer : Der vil til arrangementerne kunne forekomme mindre egenbetaling

Ret til ændringer forbeholdes

