


Tirsdag den 23. marts kl. 14.00 på Velas 
Generalforsamling 

Efter generalforsamling drikker vi kaffe sammen med 
Nordfyn 
 
Derefter foredrag ved Nicolai Bangsgaard 
Emne: Jorden rundt på cykel i 1.413 dage, 62.000 km. 53 
lande, 6 kontinenter, 6 cykeltasker, 1 mand og 1 cykel. 
Et eventyrlig og spændende foredrag med flotte billeder. 
 
Tilmelding senest: 16. marts på tlf. 70159900 
Fælles med Nordfyn 

 
Tirsdag den 4. maj kl.14.00 på Velas. 
Foredrag v. sygehuspræst Anette Vinter Hedensted 
Emne: ”Livet er ikke kun hvordan man har det,  
men hvordan man tager det” 
Livsværdier og hvad et godt liv er. 
En munter og tankevækkende foredrag der trækker os 
gennem menneskelivets mange facetter og den tid vi 
lever i. 
Tilmelding senest den 27. april på tlf. 70159900 
Pris: 125 kr 
Fælles med Nordfyn 

Besøg på ” Tidens Samling” Farvergården 7, Odense 
Tidens Samling i Odense er et kulturhistorisk hands-on museum for klæ-
der, form og bolig i det 20. århundrede fra 1900 - 1990’erne.  
Her må du sætte dig i møblerne, åbne skufferne,  
kigge i bøgerne og prøve tøjet.  
Tidens Samlings grundlægger Annette Hage var 
fascineret af gamle ting og begyndte i 60’erne 
at samle på vores allesammens historie og rød-
der, mens andre havde travlt med at smide ud.  
Program og tidspunkt senere 



 
Over skyerne er himlen altid blå. Det håber vi den er til sommer så der kan 
arrangeres en tur mere. 
Program, tid og sted senere 

Onsdag den 6. oktober kl.1400 på Velas 
Foredrag ved Bendt Bendtsen, tidligere  
folketingsmedlem, økonomi og erhversminister  
og senere medlem af Europaparlamentet. 
 
 
Tilmelding senest 1. oktober på tlf. 70159900 
Pris: 125 kr. 
Fælles med Nordfyn 

Onsdag den 3. november kl.18.00 på Velas 
Løvfaldsfest 
Lækker mad og hyggelig samvær  
med dans og musik. 
Tilmelding senest den 21. oktober  
på tlf. 70159900 
Pris: 450. kr. 
Betaling senest 21. oktober 
På kt. 1551-16687286 
Fælles med Nordfyn 

Mandag den 6. december kl. 14.00 på Velas 
Julemøde Underholdning  
ved Flemming Både. Professionel musiker, 
troubadour og foredragsholder 
Der serveres Gløgg og æbleskiver samt kaffe. 
Tilmelding senest 1.dec.på tlf. 70159900 
Pris: 125 kr. 
Fælles med Nordfyn 



 
 
Bestyrelse: 
Formand: Flemming Marx Hansen                 Tlf. 20886980  
gflillegade@gmail.com                                                
Næstformand: Erik Rasmussen                       Tlf. 64721671       
koppenbjerg@mail.dk                                                               
Kasserer: Vagn Nielsen                                     Tlf. 63450012/41117212                                            
Vagn.nielsen@waoomail.dk                                         
Sekretær: Karen Andersen                              TlF  4421623 /24251345                                                 
gammelgaard@post.tele.dk                                           
PR: Lisbeth Rasmussen                                    Tlf.  64403033/40364603 
strandgaard20@live.dk                                                 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Huskekalender 
23. marts                Generalforsamling 
4. maj                     Foredrag v. Anette V. Hedensted 
?                              Tidens Samling 
6. oktober               Foredrag v. Bendt Bendtsen 
3. november           Løvfaldsfest 
6. december.           Julemøde 
 

 

.Landsforening LandboSenior arrangerer: 

Rejse til USA 
Tur1: 20— 30 august Tur 2: 10.—20 september 

Rejsen arrangeres af Mols rejser i samarbejde med Landsforening LandboSenior. 
Læs mere om turen på hjemmesiden 

landbosenior.dk 


