Program for BUPL's førtidspensionister,- pensionister og
efterlønnere

lokalafdeling Vejle 2020

Besøg på CLAY keramikmuseet i Middelfart med guidet
Onsdag d. 1.-04.

rundvisning. kl.13. Vi mødes 12.50.

Tilmelding senest d. 18.-3. til

Adressen er Grimmerhus, Kongebrovej 42, Middelfart

Ella

Aktuelle udstillinger:

Vi slutter dagen på en cafe' ved
vandet . Dette er med

Totem, maleri,tegning,keramik og film
Skatkammeret Gaven fra Royal
CLAY TO DAY Jubilæumsudstilling

Vi betaler indgang og rundvisning.

egenbetaling.

Vi kan få rabat ved Ældresagen. Tag medlemsbevis med,

Kørsel i private biler.
Meddelelse til Ella om behov for

hvis du er medlem af Ældresagen.

kørsel.
Tirsdag d. 3.-6. kl 14-16, Vi

Tur sammen med naturvejleder Finn Lillethorup til

mødes 13.50

Haraldskær og omegn. Vi mødes ved Haraldskær Avlsgård,

Tilmelding senest d. 20.-5. til

Skibetvej 139, Skibet.

Maria

Vi vil gå en lille tur i landskabet der omkring. Finn vil

Kørsel i private biler.

undervejs fortælle om hvordan ådalen var livsnerven i

Meddelelse til Maria om behov

driften af landbruget og se på samspillet mellem naturen

for kørsel.

og kulturhistorien.

Vi giver kaffe/the og kage.
D. 27. august

Turvandring i Vejle med Kim Jacobsen som guide.

Tilmelding til Turun senest d.

Vejle gennem 1000 år fra Middelalder til i dag.

10. august

Turen er fra kl. 13-15. Vi mødes kl 12.50 ved

Vi betaler Guiden. Vi går på cafè bagefter

Turistkontoret på Banegårdspladsen.

sammen med dem, der har lyst. Her er der
egen betaling.
D. 22.-10. kl. 11. Vi mødes kl. 10.50

Besøg på Industrimuseet i Horsens med rundvisning.

Samkørsel. Tilmelding senest d. 1.-10. til

Vi betaler rundvisning og indgang. Vi kan få rabat ved

Maria.

Vi sluttter dagen på Cafe` Gaslight, Ældresagen. Tag medlemsbevis med, hvis du er medlem af

med dem der har lyst. Her er der egen

Ældresagen.

betaling.
D. 07.-12 Kl 13.00

Julefrokost

Tilmelding til Karin
senest d. 22./11.

I hører nærmere om arrangementet senere.

Ved samkørsel deles man om udgifterne. Der udsendes ekstra information før arrangementerne.
Venlig hilsen
Turun Nørup Petersen:
Karin Tarp :
Maria E.Poulsen:

tnoerup@gmail.com

mobil 23356909

karintarp@jellingnet.dk mobil 21759888
mariaepoulsen@hotmail.com

mobil 28607674

Ella Engemand: gjerlund7100@gmail.com eller ellagvejle@gmail.com
Astrid Sørensen: astrid130446@gmail.com eller af-s@stofanet.dk

mobil 60683128

mobil 20514214

