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 Vejlefjords Venner 

 
 

Det sidste stik 

  

Der mangler stadig no`en til sidste stik, 

trods pæn passende pres – så vil de ik` 

Skal de da ha` lov til at melde fra, 

så smitten igen kan stikke a` . 

  

Vi må godt – vi er næsten alle bestukket, 

så der åbnes op - der har været nedlukket. 

En grammatisk pudsighed. 

Når der nu åbnes op, må der vel også kunne åbnes ned ? 

         

 jonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelvejlefjord.dk/


 

 

 

 

Løvfaldstræf 

24. - 26. oktober 2021 
 

Søndag, den 24. oktober: 

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

Kl. 18.00             Middag 

Kl. 20.00  Rehappy dans med Sine Nordbo 

                                Kaffe og samvær 

Mandag, den 25. oktober: 

Kl.  08.00-9.00     Morgenmad 

Kl.  09.15              Opsang med Jonas 

   D-dag og derefter 

Kl.  10.00              På tur med slædepatruljen ”Sirius” 

                                Rasmus Rohde 

Kl.   12.00              Frokost 

Kl.   15.00              Generalforsamling 

                                 (se dagsorden) 

Kl.   18.30  Middag               

Kl.   20.30  Genhør med Kim Larsens sange 

                                 Anders Munk 

   Kaffe og samvær 

Tirsdag, den 26.oktober: 

Kl.   08.00-09.00  Morgenmad 

Kl.   09.15              Opsang med Jonas 

   Down under og under down under 

Kl.   10.00              Indenfor murene 

   Flugten fra Horsens Statsfængsel 

                                Højskolelærer Niels Ole Frederiksen 

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 

 

Skynd dig med tilmeldingen, da der kun er et begrænset pladser og stort 

set kun dobbeltværelser. Så 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. 1780,- 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. 

  

 

Coronaen er stadigvæk i omløb og influenzaen står på spring, så vær 

med til at passe på dig selv og hinanden, da vi er en udsat gruppe. 

Vask hænder, brug håndsprit, host og nys i ærmet – og hvis du på nogen 

måde føler dig utilpas og evt. smittet eller utryg i større forsamlinger, så 

tilmeld dig ikke. 

 

 

Planlagte træf i 2022: 

29. - 31. maj Løvspringstræf 

23. – 25. oktober Løvfaldstræf 

mailto:lakimensel@webspeed.dk
mailto:lakimensel@webspeed.dk


Generalforsamling i Vejlefjords Venner 

Mandag, den 25. oktober 2021, 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 

2020. 

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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