
Beretning 2019 

Generalforsamling 11. januar med 70 deltagere. 

Sangaften 23. januar med 22 deltagere 

31. januar foredrag med Kenneth Schødt ”bevar optimismen—livsglæden hele livet”  55 deltagere 

Sangaften 20. februar 42 deltagere 

5. marts udflugt til Tirpitz, Blåvand med 46 deltagere med introduktion i bussen med guide og  

egen tur rundt i det interessante museum. Efterfølgende buffet i Restaurant ”Ho Bugt”. Sluttede 

med besøg ved Blåvand Fyr. 

Sangaften 13. marts med 36 deltagere 

Virksomhedsbesøg 21. marts på Nordfyns Højskole med 20 deltagere 

1.-5. april bustur til Holland med besøg i Keukenhof Blomsterpark med mange blomsterbede i fuldt 

flor specielt hyacinter. Byrundtur i Amsterdam med kanalrundfart og tid på egen hånd. 50 

deltagere. 

Sangaften 10. april med 36 deltagere. 

25. april forårsfest med 75 deltagere med musik af Kim Mikkelsen og underholdning af musikere 

fra Vejen Garden 

15. maj Odense Sommer Revy med 49 deltagere. En god revy med bl.a. Vicky Berlin, Niels Olsen og 

Thomas Mørk og Lars Arvad. 

23. maj udflugt til Kielerkanalen med hjuldamper Freja på turen Kiel-Rendsburg en flot tur i godt 

vejr. Sluttede med indkøb hos Fleggaard. 41 deltagere. 

24. maj Seniorfrokost i teltet ved marinaen med 123 deltagere. Underholdning med Knud Skæg og 

hans ”syngepiger” En god eftermiddag med tilfredse deltagere. 

15. juni Sønderborgrevyen med 49 deltagere. Medvirkende Bjarne Antonisen, Lone Rødbroe, 

Jeanne Boel m.fl.  En god revy  

14. august Bakken og Cirkusrevyen med 49 deltagere. Medvirkende Lisbeth Dahl, Lise Baastrup, 

Henrik Lykkegaard og Ulf Pilgaard m.fl. Spisning som sædvanligt i Røde Port. 

Sangaften 11. september med 39 deltagere 

2.-6. september busrejse til Telemarken og Vrådal, Norge med 44 deltagere med god rejseleder. 

Gode udflugter. En god tur med tilfredse deltagere. 

25. september udflugt til den genfundne bro, Kongernes Jelling og Fjordenhus med 39 deltagere. 

En god tur i dejligt vejr. 

 Sangaften 2. oktober med 46 deltagere 

Virksomhedsbesøg Flensted Mobiler 10. oktober med 19 deltagere 

24. oktober virksomhedsbesøg Kunstgården, Skovby med start af den nye juleudstilling med 18 

deltagere, der fik serveret kaffe og lagkage på klubbens regning. 

Sangaften 6. november med 39 deltagere 



21. november julefrokost med den store julebuffet 97 deltagere. Musik Young Ones. 

Underholdning Helle Lynge.  Stor tilfredshed fra deltagerne om arrangementet. 

4. december julesangaften med gløgg/æbleskiver og kaffe m. småkager. 70 deltagere med sang af 

diverse julesalmer m.v. 

Der har været 11 cykelture med gennemsnitlig 13 deltagere og 21 km pr. gang. 

Der skal lyde en tak til arrangørerne, ligesom der skal lyde en tak til de personer, der sørger for 

kortspil hver mandag i Medborgerhuset 

i alt 1317 deltagere + alle kortspillere, der deltager hver mandag i Medborgerhuset 


