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Julen står for døren i solhvervs-vind. 

Husk vanter og uldent strik når du går ind. 

Lyskæder på træer og facader er sparet bort.  

Vi drømmer om hvidt, men julen er gået i sort. 

 

PS. Der kan dog stadigvæk være julelys i øjnene. 

           jonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.hotelvejlefjord.dk/


Orientering fra 

Generalforsamlingen mandag, den 31. oktober 2022 på Vejlefjord. 

 

I generalforsamlingen deltog de ca. 50 medlemmer, der var tilmeldt årets 

Løvfaldstræf, og den blev på kyndig og finurlig vis ledet af foreningens 

tidligere formand, Børge Madsen. 

I beretningen kom formanden ind på de to træf, henholdsvis Løvfaldstræf 

2021 og Løvspringstræf 2022, som foreningen har afholdt siden sidst. 

To succesfulde træf med flot musik samt underholdende og oplysende 

foredrag. 

Derudover oplyste han, at filmmanden Nils Malmros har lavet 

filmmanuskript til en ny film, som foregår på Vejlefjord Sanatorium i 

1930’erne. Filmen handler om historien om Barbara og forfatteren Jørgen 

Franz Jacobsen. Det spændende bliver, om han kan skaffe den fornødne 

økonomi til filmen. 

Formanden udtrykte stor tak til den øvrige bestyrelse for engagement 

samt til Hotel Vejlefjord for god behandling. 

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et negativt driftsresultat på 

ca. 5.000 kr, men en formue på over 60.000 kr, hvilket ikke mindst skyldes 

to fonde, som har beriget os med 30.000 kr. 

Foreningen har p.t. 113 medlemmer, hvilket er en mindre tilbagegang i 

forhold til sidste år 

Kjeld Franklin Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen, da John Holm ikke 

genopstillede. 

Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr pr. person. 

Forholdet til genoptræningsafdelingen samt foreningens tilstedeværelse 

og synlighed her, blev ligeledes drøftet. Men da patientforløbene er af 

meget forskellig varighed, er det umuligt at få kontakt til samtlige. 

Men der ligger altid brochurer på afdelingen, og vi får løbende nye 

medlemmer fra afdelingen.  

 

Det blev bekendtgjort, at næste års træf finder sted: 

Løvspringstræf: 21. – 23. maj 2023 

Løvfaldstræf: 22. – 24. oktober 2023 

 

Deltagerprisen er fastsat til 1880 kr pr. person 



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således: 

Formand: 

Olav Jonas, Søvejen 26, Blegind, 8386 Hørning 

Tlf.: 23 42 44 52 Mail: jonasblikkenborg@gmail.com 

Kasserer og næstformand: 

Laust Mensel 

Hjejlen 71, 6270 Tønder 

Tlf.: 30 55 43 42/74 72 43 42 Mail: lakimensel@webspeed.dk 

Sekretær:  

Kjeld Franklin Hansen 

Mariane Thomsensgade 6,9,2, 8000 Århus C 

Tlf.: 20 94 29 22 Mail: franklinfurniture@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  

Dorte Nørtoft, Egerntoften 5, 6760 Ribe 

Tlf.: 24 66 09 28 Mail: dortenortoft@dukamail.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Jette Ptak, Torvestien 8, 2605 Brøndby 

Tlf.: 25 32 35 10 Mail: magic4live@hotmail.com 

1.Suppleant: 

Anne Marie Juhl, Frydendal 11B, 2. 0142, 6200 Aabenraa 

Tlf.: 51 27 29 38 Mail: annemariejuhl@live.dk 

2.Suppleant: Anne Mette Eskedal, Hammervænget 33, 8310 Tranbjerg J  

Tlf.: 20 67 11 63 Mail: madsen.eskedal@gmail.com 
 

 

 

 

Glædelig jul 

Et år på godt og ondt er ved at slutte – godt, fordi vi igen kunne mødes 

uden visir, mundbind, afstandskrav og coronapas – ondt, fordi der hersker 

krig, ødelæggelse og inflation. Men vi bor i verdens smørhul og det skal vi 

være taknemmelige for. 

Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber I 

må få nogle dejlige helligdage sammen med familie og venner – og vi 

glæder os til at se Jer på Vejlefjord i forbindelse med de kommende træf. 
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