Herning Seniorklub
Forår 2021
Seniorklubben er for medlemmer 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 Herning

Vi begynder det nye år med sang og hygge.

Torsdag den 7. januar kl. 14-16
Inger Kamstrup fra Sørvad vil fortælle og hygge med os.
Tilmelding senest dagen før.

En sydslesviger finder vej til Vestjylland
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 14-16
Gerhard Tabbert fortæller fra sin livshistorie.
Tilmelding senest dagen før.
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Cambodia - Historie og nutid

Torsdag den 4. marts kl. 14-16
Annalise og Axel Rye Clausen har været missionærer i
Cambodia i mange år og vil fortælle om landets frygtelige
historie og om deres liv i landet. Tilmelding senest dagen før.

Årsmøde i Krifa Seniorklub
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Torsdag den 8. april kl. 13-16
Vi begynder årsmødet med smørrebrød kl. 13
Så holder vi et kort årsmøde.
Kl. 14-16 får vi besøg af afdelingschef Rikke Holm Kristiansen
Rikke vil fortælle om året 2020 og hvordan Krifa har klaret sig igennem
Corona-tiden.
Frokost og kaffe er i dag gratis!
Tilmelding senest tirsdag den 6. april.

Sommerudflugt

Torsdag den 27. maj
Afgang fra Møllegades P-plads i Herning kl. 8.30
Vi skal på tur til Inger og Finn Iversens landsted ved Fårup Sø
Finn vil vise os den skønne natur og seværdigheder i området, og
Inger og Finn vil også sørge for alt det kulinariske den dag.
Pris og tilmelding vil vi informere om senest ved årsmødet.
Hvor intet andet er nævnt finder arrangementerne sted hos
Krifa, Poulsgade 8, 7400 Herning

Tilmelding:

Anni Sangill telefon 2122 2496 – ring eller send SMS
PS! Hvis et arrangement bliver aflyst pga. Corona, får du besked
af Anni ved tilmelding.

