Krifas seniorklub
i Aabenraa, Haderslev
og Tønder
Forår 2021
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

Kære Krifavenner

Ja, selvom vi i den forløbne tid har måttet aflyse nogle af vores arrangementer,
så er det så vidt, at vi igen skal tænke på at sætte et nyt program på tryk, selv om
det er rigtigt svært.
Lige nu er der Corona rigtig mange steder og med de forholdsregler, som vi alle
skal overholde med afstand, spritte af og mundbind, gør det ikke nemmere at
finde egnede arrangementer. Derfor prøver vi denne gang noget andet, som vi
håber I vil komme og deltage i.
NB. Da kontanter ikke anvendes ret mange steder lige nu, må man gerne indbetale alle beløb til vores konto. Se nederst i programmet.
Dette er ikke et krav, men et tilbud – kravet er kun ved beløb over 100 kr.

Fortælletime om ” De uartige piger på Sprogø”

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 14
Sted: Rebbølcenteret, Vollerupvej 35, 6392 Bolderslev
Flemming Rishøj, tidligere sognepræst ved Gjesing Kirke ved Esbjerg, kommer
og fortæller om Sprogø, som vi alle ser, når vi kører over Storebæltsbroen. Hvad
har der egentlig været, og hvad er der foregået på øen indtil ca. 1960. Et stykke
spændende danmarkshistorie som mange ikke kender ret meget til. En tankevækkende historie om mennesker, der, set med samfundets øjne, forblev tabere.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding og indbetaling senest den 4. januar 2021 (eller kontant på dagen)

Min barndom - som barn i Finland

Onsdag den 10. februar kl. 15
Sted: Øster Højst Kro, Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster
Fortælletime med finnen Jarmo K. Lehtonen, hvor han vil fortælle om forholdene
i Finland under krigen, der betød, at flere børn måtte sendes afsted til Danmark.
Han og hans tvillingebror på 2,5 år samt nogle ældre søskende kom her til landet
under krigen, og her bor han stadig. Vi begynder med en kop kaffe m. småkager,
og derefter fortælle Jarmo om sin liv.
Efter hans beretning vil vi alle spise dagens ret på kroen i hyggeligt samvær.
Pris: 100 kr. for kaffe og dagens ret/ inkl. vand på bordet.
Andre drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding og indbetaling senest den 1. februar (eller kontant på dagen)

Vi får besøg af ”fru Luther”, Katharina von Bora

Torsdag den 11. marts kl. 14
Hør en levende fortælling fremført af sognepræst Theresia Treschow-Kühl
fra Felsted.

Sted: Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa
Vi begynder med kaffe og kage. Ca. kl. 15 kommer ”Fru Luther” iklædt en tro
kopi af den dragt, man ser hende med på malerier fra den tid. Hun vil fortælle
om sit liv fra barndommen i et kloster til ægteskabet med reformatoren Martin
Luther. En spændende historie om hr. Käthe, som Luther i spøg kaldte hende.
Foredraget er en monolog – om kvindeliv i begyndelsen af middelalderen og
afsluttes i den nye tid: Renæssancen.
Pris: 100 kr. for kaffe og foredrag
Tilmelding og indbetaling senest den 1. marts (eller kontant på dagen)

Besøg og spisning på Kristianshåb Kro og Camping

Onsdag den 14. april kl. 17
Sted: Kristianshåb Kro og Camping, Kristianshåbvej 5, 6372 Bylderup Bov
Langt ude på landet har Peter Engel-Arit fra Bayern i 1997 slået sig ned som vært
på en mindre ejendom, hvor han har oprettet en campingplads og en kro, som et
lille Bayern i Danmark, hvor man kan komme og spise i de hyggelige omgivelser.
Vi vil nyde hans specielle gode schnitzler med tilbehør, med pommes frites eller
brasede kartofler
(meddeles ved tilmelding). Der er vand på bordet.
Hvis man vil nyde nogle af de specielle øl, han importerer, er det for egen regning.
Der kan tilkøbes dessert.
Pris: 100 kr.
Tilmelding og indbetaling senest den 6. april (eller kontant på dagen)

Så spiller vi Krolf

Onsdag den 19. maj kl. 13
Sted: Rebbølcenteret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
I dejlige omgivelser og med flere baner at spille på, vil vi igen bruge kræfter på
krolfspil.
Bagefter vil vi nyde kaffen indenfor og få musik og sang leveret af Andreas Brandenhoff
Pris: 50 kr. inkl. spil og kaffebord – tag gerne jeres egne køller og kugler med
Tilmelding og indbetaling senest den 10. maj (eller kontant på dagen)

Sommertur til Lego House, Randbøl Hede og TeddyBear Art Museum i Billund

Onsdag den 16. juni
kl. 08.00 afgang fra Tinglev Kirke
kl. 08.20 afgang fra samkørselspladsen ved Cirkel K, Egevej ved motorvejsfrakørsel i Rødekro.
kl. 08.40 afgang fra samkørselspladsen ved OK, Lysbjergvej, afkørsel Hammelev.
Efter mange opfordringer forsøger vi igen med turen til Lego House, og håber det
kan lade sig gøre denne gang.

Der serveres kaffe og rundstykker ved bussen på vej mod Billund. I Lego House
ser vi, hvad man kan trylle frem af de verdensberømte klodser, og vi ser den
gratis afdeling, hvor man også kan gå op på taget.
Derefter kører vi til Randbøl Hede, hvor vi spiser vores medbragte sandwich.
Senere på dagen gæster vi Teddy Bear Art Museum, der er indrettet i Godtfred
Kirk Christiansens tidligere hjem med en pragtfuld parklignende have, en oase
på 10.512 m2 midt i Billunds centrum. Der drikker vi vores eftermiddagskaffe.
Omkring kl. 17 kører vi mod den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld, hvor der
serveres 2 retters middag - Oksesteg og og Fersken Melba med is - drikkevarer
er for egen regning.
Efter en dejlig dag med Krifa-venner forventer vi at være hjemme i Tinglev omkring kl. 20.00.
Pris for turen 600 kr. - heri er medregnet: rundstykke/kaffe, sandwich til frokost,
eftermiddagskaffe/kage samt to retters middag.
Tilmelding og indbetaling til vores konto senest den 25. maj
Max 49 pers. - først til mølle princippet gælder.
Besøg på Den Blå Oase i Aabenraa, den 18. august kl. 13.30
– nærmere om det i næste program
Indbetalinger skal ske til vores konto: Sydbank 7990 1058 754
(husk navn og arrangement)
Vedrørende tilmelding: Man er først tilmeldt, når man har haft kontakt med:
Mona Damm: mobil 2511 7134 eller mail: mona.damm@dlgtele.dk eller
Jonna Nissen: mobil 2441 7255 eller mail: jonnanissen@gmail.com
Alle i udvalget vil ønske jer god sundhed - en velsignet julehøjtid og et godt nytår.
Tak for jeres deltagelse i den forløbne tid i 2020, på trods af begrænsninger – og
på gensyn
i 2021.
Hilsen fra udvalget: Ellen og Mogens, Mona, Anni og Jonna

