Krifas seniorklub
i Aabenraa, Haderslev
og Tønder
Forår 2020
Seniorklubben er for kunder i Krifa, som er fyldt 62 år. Der er ingen
øvre aldersgrænse.
Vi hygger os og oplever spændende ting sammen. Det kan være
foredrag, udflugter eller besøg på virksomheder.
Venlig hilsen
Krifa Sønderjylland

Fortælletime med Jørn Buch

Onsdag den 15. januar kl. 14
Sted: Rebbølcenteret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
Jørn Buch er en passioneret historiker og eminent foredragsholder. Han er særlig
kendt for sin
interesse omkring den sønderjyske historie. Han vil fortælle om de 100 år, fra
1920 – 2020, som er en historie med både sorger og glæder for befolkningen i
vores område.
Pris 100 kr. (inkl. kaffe og kage)
Tilmelding senest den 6. januar 2020

Besøg hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Onsdag den 19. februar kl. 9.00-11.45
Sted: Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev

Beredskabsstyrelsen i Haderslev er et døgnbemandet udrykningsberedskab,
hvor man assisterer redningsberedskabet, politi og andre myndigheder i tilfælde
af brand, rednings- og miljøopgaver.
Man uddanner også værnepligtige til brand- og redningsfolk, inden for brand,
miljø, redning og førstehjælp. Stedet bruges også af de frivillige brand- og redningsfolk i vores område.
Man udarbejder beredskabsplaner og øvelser og står til rådighed med faglig
rådgivning til politi, kommuner og andre.
Pris 50 kr. (inkl. kaffe og kage)
Tilmelding senest den 12. februar

Vi tager til Scancap i Kliplev

Onsdag den 18. marts kl. 19.00
Sted: Kirkegårdsvej 29, Kliplev, 6200 Aabenraa
Scancap laver kabiner til kraner og borerigge til forskellige steder på kloden.
Nogle står i Kina, Den Mexicanske Golf, men også i Aabenraa ser man dem på
havnen og ved Enstedværket.
I Sibirien er der kabiner i toppen af kraner, og der kan om vinteren være - 40 gr.
kulde og om sommeren + 40 gr. varme. Det stiller store krav til komfort og funktionalitet. De største kabiner er på omkring 40-50 kvadratmeter.
Vi får en rundvisning, hvor vi skal høre lidt mere om Scancap. Vi slutter af med
kaffe og brød, hvor der kan stilles spørgsmål.
Pris 50 kr. (inkl. kaffe og kage)
Tilmelding senest den 10. marts

Industrimuseet ved Kobbermølle i Tyskland
Onsdag den 15. april kl. 14.00
Sted: Messinghof 3, 24955 Harrisslee, Tyskland

Kobbermøllen er et af de ældste industrimuseer. Her kan man se arbejderstempelure, og der findes samlinger af lysestager, vandkedler, store kobberkar, bageforme mm.
Der er dokumenter og billeder fra Kobbermøllens næsten 400 år lange historie.
Man udnyttede vandkraften i Krusåen, der har udmunding i Flensborg Fjord.
Den blev anlagt af kong Christian den 4., konge af Danmark og Norge.
Vi får en times rundvisning, hvor vi kan se, hvordan maskiner og folk arbejdede for
mange år siden.
Efter rundvisningen drikker vi kaffe på stedet.
Pris 100 kr. inkl. entre, rundvisning og kaffe
Tilmelding senest den 8. april (bemærk max 25 pers.)

Så spiller vi Krolf igen

Onsdag den 27. maj kl. 13
Sted: Rebbølcenteret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
Vi hygger os og spiller krolf på de 4 baner. Efter spillet får vi kaffe med brød. Andreas Brandenhoff vil sidde ved klaveret, når vi synger nogle sange, både kendte
og ukendte. Hvis I selv har kugler og køller så tag dem gerne med.
Pris 50 kr. inkl. spil og kaffebord.
Tilmelding senest den 20. maj

Sommertur til det nye Lego House i Billund og Olsens Paradis
ved Bramming

Onsdag den 17. juni
kl. 08.00 afgang fra Tinglev Kirke
kl. 08.20 fra Samkørselspladsen ved Cirkel K, Egevej, motorvejsfrakørsel Rødekro.
kl. 08.40 fra Samkørselspladsen ved OK, Lysbjergvej – afkørsel Hammelev
På vej mod Billund serveres kaffe og rundstykker.
Derefter kører vi til Lego House og ser, hvad der kan bygges ud af Lego-klodser.
Vi ser den gratis afdeling, hvor man også kan gå op på taget.
Vores frokost (sandwich) vil vi spise et sted på Randbøl Hede.
Herefter går turen til Olsens Paradis, den eneste have af sin art, der er udsprunget
af fri fantasi.
Den er anlagt på en del af en grund, der er 15.000 m2, med flere forskellige afsnit.
En stor sø blev anlagt som det første i 70’erne. Siden da er der blandt andet lavet
fantasifulde landskaber med bjergarrangement, ørkenhave, bølgehus, søer, broer
og små bassiner. Der er en elefantborg og elefantstald samt vulkan og tårngård-

have. Der er sjældne buske og træer, hvor form og farve er fremhævet.
I haven har vi også god tid til at drikke vores kaffe.
Derefter kører vi til Den Gamle Grænsekro, hvor der serveres en dejlig middag.
Efter en indholdsrig dag med indtryk fra natur, historie og kunst, er vi i Rødekro
kl. ca. 20.00.
Pris for turen kr. 550,00 – heri er medregnet rundstykke og kaffe, sandwich til
frokost, eftermiddagskaffe med kage, samt to retters middag (drikkevarer for
egen regning).
Tilmelding senest den 25. maj og indbetaling til vores konto i Sydbank:
konto 7990 105 8754 (husk navn) – først til mølle-princippet gælder.

Besøg på Vineriet Klemhest

Onsdag den 26. august kl. 14
Sted: Klemhestvej 4, Kliplev, 6200 Aabenraa
Christian Damm og svogeren Frede Thaysen begyndte som pensionister i 2009
at plante de første vinstokke. Senere er der kommet flere, så antallet er omkring
500 vinstokke med tre forskellige blå druer til rødvin og én til hvidvin. Alle vinstokke til kommerciel drift skal have EU-certifikat og godkendelse og produceres
efter økologiske regler.
Vi ser og hører om vineriet og får også smagsprøver.
Herefter vil organist ved Skt. Jørgens Kirke i Aabenraa, Mogens Damm
(søn af huset), underholde os.
Besøget varer ca. 3 timer.
Pris 150 kr. Beløbet indbetales på vores konto.
Tilmelding senest den 19. august
Indbetalinger skal ske til vores konto: Sydbank 7990 1058754 (husk navn)
Tilmelding: Man er først tilmeldt, når man har haft kontakt med:
Mona Damm: mobil 2511 7134 / mail mona.damm@dlgtele.dk eller
Jonna Nissen: mobil 2441 7255 / mail jonnanissen@gmail.com
Alle I seniorudvalget vil ønske jer en velsignet julehøjtid og et godt og fredfyldt nytår.
Tak for jeres trofaste deltagelse i vores arrangementer og på gensyn i 2020.
Ellen og Mogens, Mona, Anni og Jonna.

