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 Vejlefjords Venner 

 
 

For skams skyld !!! 

           

  At være skyldig er et menneske-vilkår 

  der måske kan lindres med et fadervor. 

  Kan et land sone sin brøde efter mange år 

  med et undskyld og en ministers alvorsord? 

         jonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelvejlefjord.dk/


Løvfaldstræf 

20. - 22. oktober 2019 
 

 

Søndag, den 20. oktober: 

Fra kl. 14.00        Ankomst, indkvartering, kaffe kl. 15-17 

Kl. 18.00             Middag 

Kl. 20.00  Irsk stuvning m.m. 

                               Spillemanden Bruno Andersen 

                                Kaffe og samvær 

 

Mandag, den 21. oktober: 

Kl.  08.00-9.00     Morgenmad 

Kl.  09.15              Opsang med Jonas 

Kl.  10.00              Humor som medicin 

                                Forfatter og højskolelærer Erik Lindsø, Sorø 

Kl.   12.00              Frokost 

Kl.   15.00              Generalforsamling 

                                 (se dagsorden) 

Kl.   18.30  Middag               

Kl.   20.15  West for Wrist 

                                 Glad folkemusik 

   Kaffe og samvær 

 

Tirsdag, den 22.oktober: 

Kl.   08.00-09.00   Morgenmad 

Kl.   09.15              Opsang med Jonas. 

Kl.   10.00              Emma Gad – en historie fra dengang 

                                Højskolelærer Lisbeth Hulgaard, Fyn 

Kl.  12.00                 Frokost og afrejse 

 

HUSK – Værelset skal være tømt senest kl. 10.00 

 

 



Modtager du programmet på mail, skal du tilmelde dig til kassereren: 

lakimensel@webspeed.dk  

E-mailen skal indeholde oplysninger om navn/adresse/tlf.nr/ønsker om 

kørsel/særlige forhold vedrørende mobilitet m.m. 

E-mails vil blive registreret som modtaget, samtidig med at de første brev- 

tilmeldinger modtages. 

 

Modtager du programmet med posten, men har en e-mail adresse eller 

kender en person, som vil modtage dine e-mail, så opfordres du til sende 

oplysninger om det til kassereren: lakimensel@webspeed.dk 

 

Da der kun er begrænsede pladser, så skynd dig med tilmeldingen, og hvis 

du kender en som er villig til at dele værelse med dig, vil du have større 

chance for at deltage. 

Du hører fra os, så snart vi har overblik over hvem der kommer med og 

hvem der er på venteliste. 

 

Kursusprisen er kr. 1615,- pr. person. 

Du skal først betale, når du får tilsendt opkrævning og meddelelse om, at 

du er optaget på træffet. 

HUSK at tilmeldingen er bindende og at du ikke kan forvente at få den 

fulde deltagerpris tilbagebetalt, hvis du melder afbud i ugen op til træffet. 

Hvis ud melder afbud i dagene før træffet, uanset årsag, kan du ikke 

forvente at få noget som helst af deltagerprisen tilbagebetalt. 

  

Hvis du ønsker privat transport fra Vejle Banegård, så giv kassereren 

besked ved tilmeldingen. Det koster 50 kr pr. tur. 

Afhentning fra Vejle Banegård sker søndag efter kl. 15.00 fra banegårdens 

bagudgang. Hjemrejse kan tidligst ske tirsdag efter kl. 14.00. 

Det koster kr. 30,00 pr. tur. 

Hvis du har plads i bilen fra Vejle Banegård bedes du kontakte kassereren 

pr. mail eller på tlf. 30 55 43 42. 
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Generalforsamling i Vejlefjords Venner 

Mandag, den 21. oktober 2019, kl. 15.00  
 

Dagsorden: 
1.         Valg af dirigent 
2.         Formandens beretning 
3.         Kasserer aflægger regnskab 
4.         Indkomne forslag  
5.         Valg til bestyrelsen 

   På valg: Olav Jonas 
                             Laust Mensel 
  Dorte N. Andersen 
              Valg af 2 suppleanter 
  Anne Marie Juhl 
  Anne Mette Eskedal  
            Valg af 1 revisor og 1 suppleant 
  Preben Kristoffersen 
  Casper Svane 

6.          Fastsættelsen af kontingent 
7.          Foreningens fremtidige virke 
8.          Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før 

generalforsamlingen. Email: jonasblikkenborg@gmail.com. 

Stemmeret til valgene har alle medlemmer der har betalt kontingent i 

indeværende regnskabsår. 

Deltagelse i generalforsamlingen og kaffe er gratis, og 

man kan godt deltage uden at deltage i Løvfaldstræffet – ring da til Jonas 

23 42 44 52 
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