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Tirsdag d. 25. september 2o18.
A nr. 100

Eftermiddagstur til Laubjergs
Rosenhave og Planteskole,
Ringkøbing.

Vi skal på rundvisning i den store æbleplantage og mosteri. Der vil være 
smagsprøver på den unikke Vesterhave most m.m.
Efter rundvisning skal vi se rosenhaven, hvor der er ca. 5000 roser. Der er 
historiske haver, gårdhave,skulpturer m.m.

Se annonce i ugeposten.

____________________________________________________________

Tirsdag den 9. oktober 2018 i Alhuset, Kibæk kl. 19.oo   
A nr. 101

Fra Kræftsyg til ekstremidræt.

Foredrag ved Peter Møller, Ishøj.
Der er plads til både grin og tårer, når Peter
Møller fortæller om sit livs rejse. Da Peter
Møller i 2013 blev ramt af
modermærkekræft, blev hans liv ændret 180
grader. Men efter operationer, behandlinger og kontroller, skulle en vanvittig idé 
om at cykle tværs over USA udleves! Foredraget er inspiration til, hvordan man kan
give sig selv udfordringer, få uforglemmelige oplevelser og minder, nå sine mål 
trods sygdom eller modgang, alt krydret med spændende beretninger fra turen. 

Pris inkl. kaffe/te 100,00 kr

Tilmelding senest d. 2. oktober til: Jeanette Fauerbye tlf. 22 16 26 96
Gunvor Mikkelsen tlf. 61 33 86 17
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Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 i Stakroge 
Beboerhus.

Foreningerne i Sandet-Stakroge og Ældre Sagen Aaskov.

En vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn

Anne Helene Jensen fra Vildbjerg, kommer og fortæller, hvad der fik hende 
til at gå med barnevogn på landevejen fra Skagen til Kruså. Årsagen til 
denne  vandretur var, at hun blev nødt til at bevise, at hun efter en 
hjerneblødning og fem operationer kunne »rettes op« og vende tilbage til en
normal tilværelse.
Anne Helene Jensen fortæller levende om, hvorfor og hvordan turen gik 
med dagsmarcher på 20-25 kilometer. 

Pris inkl. kaffe/te 80,00 kr. Ingen tilmelding.

___________________________________________________________________

Onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00 i Stakroge 
Beboerhus.

Foreningerne i Sandet-Stakroge og Ældre Sagen Aaskov

Fra et liv på bænken til socialrådgiver

Peder Johnsen fra Grindsted kommer og fortæller om sit liv med alkohol. 
Peder Johnsen sad i mange år på bænken sammen med de sprittere, der 
var hans bedste venner. For 14 år siden besluttede han , at han ikke ville 
drikke mere. Den beslutning har han holdt fast i. Uddannede sig til 
socialrådgiver og en ny rolle som familiefar.

Pris inkl. kaffe/te 80,00 kr. Ingen tilmelding
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Den 29. november 2018 
Juletur til Aventoft og julefrokost
på Brøns Kro
A nr. 102

Vi kører en tur til grænsen.
Undervejs serveres kaffe og rundstykke.
Efter indkøb ved Fleggaard kører vi  til Brøns
Kro, hvor en dejlig julefrokost venter  os.

Vi kører fra Kibæk Station kl 8.30
Skarrild ved kirkepladsen kl. 8.40
Sdr, Felding ved hallen 8.50
Stakroge beboerhus kl. 9.00

Pris: medlemmer 325 kr  og ikke medlemmer 375 kr

Tilmelding til: Jeanette Fauerbye tlf. 22 16 26 96 
Bodil Johannesen tlf. 23 67 95 75

_______________________________________________

Den 6. december 2018 Kl. 10.00

Julehygge på Sandfeldgården i
Kibæk
 
Sang, musik, oplæsning og kaffe.

Pris: 40.00kr

Ingen tilmelding
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Den 23. januar 2019 kl. 19.00 i
Alhuset i Kibæk          A  nr. 103

Carl Erik Lundgaard: Fortælling med musik

Carl Erik Lundgaard, Assens spiller på
harmonika på trods af en lammet højre arm.
Han er en fantastisk musiker og historiefortæller.  Han fortæller om 
hverdagslivets hændelser og følelser med underfundighed,  humor, musik, 
sang og ord, som flyder sammen i en helhed. Andre foreninger har skrevet 
følgende om Carl Erik Lundgaard: underholdende, stof til eftertanke, 
morsom, rørende og tankevækkende.

Pris inkl. kaffe/te 100,00 kr. 

Tilmelding senest d. 20. januar til: Gunvor Mikkelsen tlf. 61 33 86 17 
  
___________________________________________________________________

Tirsdag d. 19.2.2019 kl. 19.00 på Klods Hans, Sdr. 
Felding.  A  nr. 104

Ruth Brik Christensen og de danske soldater

Ruth Brik Christensen kommer og holder et
inspirerende og medlevende foredrag om sine
oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for
udsendte danske soldater. Ruth Brik
Christensen kommer bag facaden og fortæller
både praktisk og menneskeligt, om de vilkår hun
arbejdede under, og fantastiske oplevelser hun har haft, og hvad en dansk 
lagkage eller et smil kan betyde.

Pris inkl. kaffe/te 125,oo kr.
Tilmelding senest den 10. februar til Kirstine Kjær 
tlf. 25 61 62 00. 
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Årsmøde.

Den 6. Marts 2019 
Alhuset i Kibæk kl. 18.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Der serveres smørrebrød, kaffe og småkage. Øl og vand kan købes.

___________________________________________________________________

Onsdag den 13 marts 2019 kl. 19.00 i Stakroge 
Beboerhus.

Foreningerne i Sandet-Stakroge og Ældre Sagen Aaskov.

Anker Fjord start og udvikling

Vera Kristensen som er formand for Anker Fjord hospice støtteforening
kommer og fortæller om hvordan Anker Fjord hospice er blevet dannet og 
hvordan det har udviklet sig frem til i dag.

Pris inkl. kaffe/te 80,00 kr. Ingen tilmelding

___________________________________________________________________

April

Danmark spiser sammen
A nr. 105

Arrangeret i Uge 18 i Sdr. Felding
Hallen. 
Tidspunkt og mere om arrangementet
kommer senere.
Så hold øje med annoncen i
Ugeposten

Pris 75,00kr.
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Tirsdag den 14. maj 2019. 
Heldagstur til Tirpitz i Blåvand.  A nr. 106

Skjult under de karakteristiske vestjyske sandbanker ligger 
museet TIRPITZ. 
Museet indeholder fortællingen om , de to enorme kanonbunkers der 
skulle være en del af Atlantvolden og skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg.
Krigen sluttede inden bunkerne var færdig bygget.
 Udstilling: En hær af beton er ikke en almindelig bunker-udstilling. Her er 
det ikke fakta om krigens forløb eller kanonernes konstruktion der er i 
forreste række. I Tirpitz møder du historien om Anden Verdenskrig i 
Vestjylland fortalt af de mennesker, der oplevede den. 
Udstilling: Den skjulte vestkyst er 20.000 års vestkysthistorie fortalt 
gennem 12 overraskende, dramatiske, interessante, gribende og 
uhyggelige fortællinger.

Turen er med formiddagskaffe inden indgang til udstillingen.
Frokost Buffé med kaffe ved Blåvandshuk Golfklub. 

Pris: medlemmer 400 kr ikke medlemmer 450 kr

Tilmelding senest d. 7. maj 2019 til Kirsten Kristensen tlf. 61 65 73 12
                                                            Kristine Kjær tlf. 25 61 62 00

___________________________________________________________________

Hold dig i form med Ældre Sagen

Vi bliver aldrig for gamle eller for svage til
at være fysisk aktive.
Motionen starter mandag den 10. september
kl 13.00 – 14.00 i Fys -klinikken i Kibæk.

Prisen er 300 kr 1. gang er gratis

Kontakt Bodil Johannesen på tlf. 23 67 95 75
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En hjælpende hånd

Har du brug for en hjælpende hånd til f.eks. at skifte en pære, hænge en 
lampe op eller andre små praktiske ting, kan du kontakte
Svend Fauerbye, 21 63 68 02
____________________________________________________________

Mangler du kørelejlighed til et af vore arrangementer?
Ring til Jeanette Fauerbye tlf. 22 16 26 96

_________________________________________________________________________________________

Tryghedsopkald

I en telefonkæde er det et andet medlem som
ringer til dig. Bagefter ringer du til den næste
på listen. Et opkald varer som regel højest 3
minutter.
På den måde er du med til at hjælpe og give et
andet menneske tryghed. Det er derfor vigtigt,
at du har lyst og overskud til at ringe op til en anden person.

Du skal huske at give besked til Ældre Sagen, hvis du er rejst bort i en 
periode eller på anden vis ikke er hjemme en dag.

Kontakt Bodil  Johannesen på tlf. 23 67 95 75 for at høre mere om 
trykhedsopkald.

_________________________________________________________________________________________

Nørkleklub, Dagmar Bio 

Mød op til et par timers hyggeligt samvær i Dagmar
Bio, Sdr. Felding
Mandag i lige uger kl. 14 – 16

Kontakt Agnethe Grønbæk, tlf. 97 19 86 65
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PC og tablet / Ipad

Åben datastue (gratis)  på biblioteket i Kibæk
den sidste tirsdag hver måned  fra kl. 13 - 15
Har du brug for hjælp / vejledning  i brugen af
dit IT udstyr, så mød op med det og vi vil
forsøge at hjælpe dig.

Du kan også få hjælp i dit hjem, hvis du har
problemer med dit IT udstyr.
Det er gratis, men du betaler for kørsel.

Henvendelse til Harry Nonbo tlf. 61 68 45 88 
Peder Bjerregaard tlf. 20 74 86 12

___________________________________________________________

Gør en ekstra indsats som frivillig
Mange frivillige gør allerede en stor indsats for at afhjælpe ensomhed 
blandt lokale medborgere.

Søndagscaféer, singlebrunch og mange andre spisearrangementer samler  
folk og skaber fællesskaber. 

Du kan også være med til at gøre en forskel
Som frivillig i Ældre Sagen kan du yde en indsats mod ensomhed: I kan for 
eksempel spise sammen efter it-undervisningen eller motionsaktiviteten. Og
du kan holde øje med de ting, der indikerer ensomhed og hjælpe andre ud 
af deres ensomhed.

Du kan naturligvis også melde dig som besøgsven, demensaflaster, 
foretage tryghedsopkald eller blive frivillige inden for andre af de 
socialhumanitære indsatser. 

Ældresagen tilbyder relevante kurser. Kontakt formanden eller en anden 
relevant kontaktperson i din lokalafdeling og hør om mulighederne 
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  Søndagscafe

Søndagscaféen er et tilbud til dig, der har lyst at tilbringe et par
hyggelige timer i godt selskab

Alle er velkommen, der er ingen medlemskrav.

Vi mødes flg. søndage på Engholmcentret i Sdr. FeldingVi mødes flg. søndage på Engholmcentret i Sdr. Felding

19 august: kl. 14.00

Musikalsk underholdning ved Søren Bækgaard og sønner

16 september: kl 14.00

Å-koret synger for og med os.

21 oktober kl. 14.00

Besøg i Dagmar Bio sammen med søndagscafeen iKibæk

18. november kl. 14.00

Besøg af politiet.

16. december

Julefrokost med bankospil

For nærmere information kontakt: Gunvor Mikkelsen Tlf. 61338617
  Leif Lørgensen Tlf. 21764585

 Hvis ingen pris anført, koster kaffe og brød 25 kr
 

Vi mødes flg. søndage på Sandfeldgården i KibækVi mødes flg. søndage på Sandfeldgården i Kibæk

19 august: kl. 14.00

Leo Skaaning – Min barndom og opvækst på Vesterbro. Et stykke Danmarkshistorie

16 september: 10.30

Let middag på Sandslottet. Udflugt til Sandskulptur festival i Søndervig. Bustur, udstilling, kaffe.

Pris 150 kr  Tilmelding senest 9. sept.

21 oktober kl. 13.30

Tur til Dagmar Bio i Sdr. Felding.  Bustur, filmforevisning, kaffe. Tilmelding senest 14. okt.

18. november kl. 12.00

Julefrokost. Medbring gave til pakkespil, maks 20 kr

Pris 75 kr  Tilmelding senest 11. nov.

For nærmere information kontakt: Herdis Callesen tlf. 60681755
Inger-Lise Jacobsen  tlf. 21293762

 Hvis ingen pris anført, koster kaffe og brød 25 kr

St ttet af           og          ø             
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Rejser og ferrdgsture

Ældresagen Aaskov lokalafdeling tilbyder flerdagsrejser i samarbejde med andre 
lokalafdelinger.
Rejserne udbydes af bureauer, som er medlem af rejsegarantifonden og der deltager
en turleder fra ÆldreSagen.

For tiden arbejdes med:

 Kolobrzeg, Polen

Nøgleordene er velvære, afslapning, hygge og fællesskab med hinanden. 
Dato: 4. fefruar til 8. februar. 2019. Hotellet ligger centralt ved byparken, så 
man er i gå afstand til stort set alle seværdigheder.

Pris medlemmer

2120 kr., + 575 for eneværelse. 

 Teknisk Arrangør:  Sørens Rejser 

Rhinen, Rüdesheim

Bustur 5 dage, 20. maj til 24. maj 2019

Stockholm

Busrejse 5 dage 19. juni til 23.juni 2019

Toscana, Firence

21. september til 29. september 2019

Turene vil blive annonceret i ”Det sker” og på hjemmesiden når tidspunkterne for 
tilmelding nærmer sig.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Finn Rud Nielsen tlf. 22 63 88 34

        Peder Bjerregaard tlf. 20 74 86 12
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  Kære medlemmer i Aaskov

Ved indbetaling i bank eller på MobilePay, venligst husk navn på deltager / 
deltagere og A nummer på arrangementet.
Konto nr. 9607-8893-141-848   Mobilepay 36 679

Vær opmærksom på Det Sker og følg os på Hjemmesiden
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/aaskov

Vi modtager gerne forslag til arrangementer og evt. nye tiltag

På Lokalbestyrelsens vegne Jeanette Fauerbye

Formand:
Jeanette Fauerbye
Tlf.: 22 16 26 96

Næstformand:
Gunvor Mikkelsen
Tlf.: 61 33 86 17

Sekretær:
Kirsten kristensen
Tlf.: 61 65 73 12

Kasserer, rejser, it
Peder Bjerregaard 
Andersen
Tlf.: 20 74 16  80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motion, tlf. kæde
Bodil Johannesen
Tlf: 23 67 95 75

Socialhumanitær, rejser, ture
Kirstine Kjær
Tlf: 25 61 62 00

Webmaster, Det Sker
Jette Elley
Tlf: 31 35 16 80

Der tages forbehold for fejl
Ændringer i programmet kan forekomme
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