Sommertur 2021 på Rømø

Program Efterår 2022
Formand: Bodil Elkjær
Mobil: 24 24 86 03
CVR: 30 26 61 37

E-mail: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Spar Nord Konto nr.: 9296 4572426322

SØNDERHOLM – FREJLEV
SENIORER

CVR. nr.: 3026 6137
Formand: Bodil Elkjær
Tlf.:
2424 8603
E-mail.: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Bank.:
Spar Nord 9296 4572426322

Aktivitet nr. 7. 2022

Spændende og smuk heldagsudflugt til Mariager.
Onsdag d. 17 august 2022
Alle er velkommen

Restaurant Orkidéen

Afgang kl. 09.00 Sønderholm Kirke
Afgang kl. 09.10 Frejlev Kirke
p-plads mod Nibevej
Pris pr. medlem 350,Betaling gerne til konto.nr.:
9296-4572426322
eller kontant v/påstigning

Olesens bus-kaffe med rundstykke, og
en lille én i Rebild Bakker.
Derefter videre til en rundvisning i
Mariager Kirke, der er 2 guider. Turen med guider, går videre ned gennem
byen og slutter ved bussen, som kører videre forbi Hohøj og Fladbjerg til
Restaurant Orkideen i Dania.
Her vil der blive serveret Flæskesteg m/tilbehør og citronfromage.
Der vil også blive serveret 1 glas vin eller 1 øl eller 1 vand.
Bussen kører videre over Als til Øster Hurup, der bliver ophold ved
Tofteskovstårnet hvor vi får buskaffe til den medbragte kage, og
forhåbentlig også en lille én. Hjemkørsel derfra via Vildmosen og Kongerslev
til Frejlev og Sønderholm. Hjemkomst ca. kl. 17.30

Tilmelding senest lørdag den 30. juli på mail:
Soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Eller Bodil tlf. 24 24 86 03 / Knud tlf. 31 95 89 15

Først til mølle, plads til 50 i alm. bus eller 75 i dobbeltdækker

Bestyrelsen

SØNDERHOLM – FREJLEV
SENIORER

CVR. nr.: 3026 6137
Formand: Bodil Elkjær
Tlf.:
2424 8603
E-mail.: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Bank.:
Spar Nord 9296 4572426322

Aktivitet nr. 08. 2022

Onsdag den 14. september 2022 KL.13.30
Frejlev Kirkecenter.
TROUBADOUR

Alle er velkommen
Kaffe, kage og hyggeligt
samvær.
Entré = kr. 30,Kl. ca. 15.50 Tak for i dag
med en fælles sang.
Kom godt hjem.

Velkommen til et musikalsk
foredrag ved
Troubadouren Axel Meilholm.
Underholdningen vil bære præg
af den Danske sangskat og
mennesker som Axel har mødt på
sin vej som rejsende svend,
blandt mange Klaus Trane og
Mogens kom forbi fra TV nord.

Kirkebil: Ring til Bodil Tlf. 2424 8603 hvis du har brug for kørelejlighed

Bestyrelsen

SØNDERHOLM – FREJLEV
SENIORER

CVR. nr.: 3026 6137
Formand: Bodil Elkjær
Tlf.:
2424 8603
E-mail.: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Bank.:
Spar Nord 9296 4572426322

Aktivitet nr. 09. 2022

Onsdag den 12. oktober 2022 KL. 13.30
Sønderholm Sognegård
Jens Erics Musiske Hjørne er for en
eftermiddag flyttet til Sønderholm.
Her vil han tegne et musikalsk portræt
af Erik Påske gennem fortælling, sang
og musik. Efter kaffen er der
ønskekoncert. Er der en oplevelse eller
andet til ønsket, er det endnu bedre.
Dette kan også omfatte en sang og
beskrivelse af andre store danskere,
blot det er fra højskolesangbogen.

Alle er velkommen
Til sang – kaffe, boller og kage, og hyggeligt samvær.
Entre = kr. 30,-

Kl. 15.50 tak for i dag, med en fællessang.

Kom godt hjem.
Kirkebil: Ring til Bodil Tlf. 2424 8603 hvis du har brug for kørelejlighed.

Bestyrelsen

SØNDERHOLM – FREJLEV
SENIORER

CVR. nr.: 3026 6137
Formand: Bodil Elkjær
Tlf.:
2424 8603
E-mail.: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Bank.:
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Aktivitet nr. 10. 2022

Lørdag den 05. november 2022 Kl. 13.00

Frejlev Kirkecenter

Vi vil gerne tilbyde alle seniorer,
singler som par mulighed for at komme
og hygge sig sammen med andre.

”Spis Sammen”

Den dag skal ingen
spise alene –
Så husk det er en
god ide at tage en
veninde eller ven
med.

Program:
Kl. 13.00 velkommen, og en sang.
Derefter serveres en middag bestående af
dagens ret og dagens dessert samt.
Hjemmebagte småkager inkl. vin, øl,
sodavand, kaffe og vand.
Kvik – briklotteri
Kl. ca. 16.00 Tak for i dag, en sang og farvel.

Alle er velkommen

Der er forhåbentlig mange der vil deltage i et
hyggeligt og
festligt arrangement, god mad og fællessang.

Pris pr. person Kr. 110,- incl. drikkevarer

Beløbet kan indbetales på konto i Spar Nord 9296 4572426322
Tilmelding senest onsdag d. 02. november på
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Eller Bodil tlf. 24 24 86 03 / Knud tlf. 31 95 89 15

Kirkebil: Ring til Bodil tlf. 24 24 86 03 hvis du har brug for kørelejlighed.

Bestyrelsen

SØNDERHOLM – FREJLEV
SENIORER

CVR. nr.: 3026 6137
Formand: Bodil Elkjær
Tlf.:
2424 8603
E-mail.: soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Bank.:
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Aktivitet nr. 11. 2022

Onsdag den 23. november 2022 KL. 13.30
Frejlev Kirkecenter.
”Årets gang i glæde og sang”
Kl. 13.30 byder Bodil velkommen
Musik og fællessang
Kl. 14.00 hygge - gløgg og æbleskiver
Musik og fællessang
Kl. 15.00 hygge - kaffe og julekage
Musik og fællessang
Kl. 16.00 tak for i dag, kom godt hjem
Vi skal synge nogle af de mange dejlige årstidssange, som findes i
Højskolesangbogen.
Årstidssangene har en særlig rolle i vores kultur. De holder naturens
bevægelser og foranderlighed op som et spejl for menneskelivet. Undervejs vil
Margit fortælle om sangene og også knytte an til enkelte morgen-og
aftensange.
Fællessang smitter med godt humør og fællesskabsfølelse, så der er lagt op til
en munter eftermiddag.

Alle er velkommen

Til sang – gløgg og æbleskiver, kaffe og julekage, og hyggeligt samvær.

Entre = kr. 50,- (Kan indbetales på vores konto i Spar Nord)
Kirkebil: Ring til Bodil Tlf. 2424 8603 hvis du har brug for kørelejlighed
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Aktivitet nr. 12. 2022

Onsdag den 07. december 2022 KL. 13.30
Sønderholm Kirke og Sognegård
Adventsgudstjeneste
Som sædvane og som optakt til advents- og juletiden afsluttes
Sønderholm – Frejlev Seniorers årlige møderække og aktiviteter
med en kort gudstjeneste. Derpå kaffe og lagkage i Sognegården.

Alle er velkommen
Dette er årets sidste aktivitet, mød
op og vær med til, at gøre dagen
højtidelig – festlig – hyggelig og
fornøjelig.

Menighedsrådet er vært ved kaffe og lagkage.
Der skulle også gerne blive plads til at få fortalt en god
julehistorie og at vi synger et par julesange/salmer.
Kl. 16.00 glædelig jul og kom godt hjem.
Kirkebil: Ring til Bodil Tlf. 24 24 86 03 hvis du har brug for kørelejlighed.

Bestyrelsen

Sønderholm-Frejlev januar 2021

Hvem er vi?

Formål:

Vi er en selvstændig aktiv forening for
SENIORER-PENSIONISTER og EFTERLØNSMODTAGERE
I Sønderholm-Frejlev Sogne.
Foreningsopstart den 06. april 1949.

Foreningens formål er at samle seniorer, pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende,
kulturel og social art.
Som medlemmer kan optages alle seniorer over 55 år, samt dem der er på efterløn eller modtager
stats- eller socialpension, samt øvrige som støtter foreningens formål.

Aktiviteter:
Vi har et godt samarbejde med vores to kirker og menighedsrådene og afholder alle vores arrangementer
på skift i Sønderholm Sognegård og Frejlev Kirkecenter. Vi kan også gøre brug af kirkebilen til vores
arrangementer. Vi samarbejder også med Kastanjegården og Bowlingklubben.
Generalforsamlingen afholdes i januar. Øvrige aktiviteter er fordelt over året, 5 stk. foredrag eller anden
underholdning med sang og musik, 3-4 gange afholdes ”Spis Sammen”, 1 stk. halvdagsudflugt i maj måned,
1 stk. heldagsudflugt i august måned, og adventsgudstjeneste i Sønderholm eller Frejlev Kirke, hvor
menighedsrådet er vært ved kaffebord i sognegård eller i kirkecenter.
Derudover arrangerer vi sammen med Bowlingklubben, en 3 dages bustur sidst i maj måned.
Vi har et stigende antal medlemmer pt. 240, og et stigende antal deltagere i vores aktiviteter.
Bestyrelsen forsøger at følge med i udviklingen i samfundet, pt arbejdes der meget på at få en hjemmeside,
så der kan spares papir og energi til omdeling. Men udviklingen må ikke på nogen måder forringe den
service, vi yder til medlemmerne.
Medlemskab:
Man kan melde sig ind ved at kontakte formanden Bodil Elkjær på tlf. 2424 8603 eller kassereren Karna
Simonsen på tlf. 3195 8915 eller på foreningens E-mail soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com

Sønderholm-Frejlev
Seniorer
Bestyrelsen:
Formand
Bodil Elkjær

Næstformand
Mogens Engemand

Kasserer
Karna Simonsen

Sekretær
Knud E. Simonsen

Medlem.
Ruth Nielsen

Suppleant 1.
Grete Katrine Nielsen

Suppleant 2.
Bodil Thomsen

kontaktperson
Leif Jensen

