
 

Program for efteråret 2022 

 

 

Tirsdag den 6. september.   Udflugt  

Heldagsudflugt til Svendborg 

Vi skal besøge Fattiggården, der er en af de allersidste, der er  

bevaret i Danmark. På fattiggården boede man indtil 1961 bag lås og slå, og man mistede sine borgerlige rettigheder. 

Dernæst nyder vi vores frokost på ”Børsen”, som er kendt for deres S/S Martha stuer. Vi spiser i Matadorstuen, der er 
udsmykket med billeder fra Matadorserien. 

Efter frokosten bliver der en time på egen hånd i Svendborg, inden vi kører til Kornerup, hvor vi besøger Kornerup Chokolade og 
fristes af tilbuddene i deres butik. Her nyder vi også en kop buskaffe. 

Kl 7.45 er der afgang fra Lindegården, og forventet hjemkomst klokken 18.15. 

Pris: 600.-.  Tilmelding til Mette Marie Thomsen inden d: 24.8. tlf.: 51 33 92 45 

 

 Onsdag den 14.9. klokken 9.30 – 11.00. Sangtime 

Sang og fortælling ved Pernille Troldborg 

 

Torsdag den 15.9. Vandretur  ”Ud i det blå” 

Vandretur på Sønderskov Møllesti. 

Samkørsel fra Lindegården klokken 9.00. Medbring formiddagskaffe. 

 

Tirsdag den 20.9. kl. 9.00 – 16.00     Åbent hus 

 Udstilling, almindelig tirsdagscafé om formiddagen.  

Der er fremstilling af smykker v/Inge Schmidt om formiddagen 9.00 – 11.00. Og Karsten Ramsing vil udstille egne og værker fra 
sine elever i kunstskolen. Der vil være produkter fremstillet på Lindegården, bl.a. strik til Balkan. 

Klokken 14.00 vil Knud Skov, formand for ”Dansk Balkanmission” orientere om deres arbejde. Efterfølgende vil Karsten Ramsing 
være på stedet og kunne fortælle om de ophængte værker. 

Der er kaffe/te på kanden hele dagen. 

Se nærmere i Sognebladet.

 

Tirsdag den 27.9. kl. 9.00 – 11.00  Kreativ tirsdag  

Lav dørpynt v/Conny Hansen 

Conny inspirerer og hjælper med at lave flot dørpynt ud af naturmaterialer. 

Onsdag den 28.9. klokken 10.00.   Læs                                  

En gang om måneden taler vi om en fælles læst bog. 

Kredsen er åben for alle. 

Else Bak er tovholder. 

 

Mandag den 3.10. klokken 18.00.  ”Mormor mad” 

Kom og spis mad, ”mormormad”. Kogehuset leverer. Kom til hygge og en god snak, kaffe og småkager. Pris: 70,- Øl, vand og 
vin kan købes. 

Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 26.9. Tlf. 23 71 97 13. 

 



Tirsdag den 4.10. klokken 14.00 – 16.00. Dåbsklude 

Der strikkes dåbsklude til gavn og glæde for alle de små, der skal døbes i Gørding Kirke. En god og hyggelig tradition. 
Tovholder: Ester Holst. 

 

Mandag den 10.10. klokken 14.00 – 16.00 Modeopvisning  

Endnu en gang kommer Seniorshoppen og præsenterer os for spændende og fristende nyheder fra bl. A. Skovhus, Brandtex, 
S.O.L og Lau Rie. En hyggelig eftermiddag med mulighed for hygge og handel. Kaffe/te og kage 

 

Tirsdag den 11.10. klokken 14.00   Virksomhedsbesøg 

Det lokale firma, Trade Line viser virksomheden frem for os. 

Max. Deltager antal: 35 stk.  

Vi mødes klokken 13.45 ved Trade Line 

 Efterfølgende kaffe/te og kage. Pris 70kr 

Tilmelding til Mette Marie Thomsen inden den 4.10. på tlf. 51 33 92 45

 

Onsdag den 12.10. klokken 9.30 – 11.00. Sangtime 

Sang og fortælling ved Pernille Troldborg.

 

Torsdag den 13.10.   ”Ud i det blå” 

Vandretur ved ”Syvårssøerne”, Randbøl Plantage. 

Fælleskørsel fra Lindegården kl: 9.00. Husk formiddagskaffen.

 

Tirsdag den 25.10. klokken 14.00  Kulturel oplevelse 

Vi besøger landbrugsskolen, Ribe Kjærgård. 

Der er rundvisning på skolen og fortælling om stedets historie, og vi hører om landbrugsuddannelsen i dag. 
Vi får kaffe og kage på skolen. Der er samkørsel fra Lindegården klokken 13.30 

Deltagerbetaling 75.- kr. inklusivt kaffe og kage. 

Tilmelding til Mette Marie Thomsen senest den 18.10. - tlf.: 51 33 92 45

 

Onsdag den 26.10. klokken 10.00  Læsekreds

 

Tirsdag den 1.11. klokken 14.00-16.00 Foredrag 

Besøg af Poul Erik Lauridsen, direktør for Den danske Klimaskovfond 

Poul Erik er opvokset på Højvanggård i Lovrup. Har tilbragt en stor del af sit liv med internationale projekter indenfor 
bæredygtigt skov og landbrug. Han kommer og fortæller om sit arbejde.

 

Mandag den 7.11. klokken 18.00  ”Mormor mad” 

Kom og spis mad, ”mormormad”. Kogehuset leverer. Kom til hygge og en god snak, kaffe og     småkager. Alt dette for 70,-. Der 
kan købes øl, vand og vin. 

Tilmelding inden den 31.10. til Anne Løbner tlf. 23 71 97 13 

 

Tirsdag den 8.11. klokken 14.00 -16.00 Dåbsklude 

Vi strikker flere dåbsklude. Tovholder, Ester Holst. 
 

Torsdag den 10.11 kl. 9.00     Vandretur 

Vandretur i Vejen. 

 Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.Medbring selv formiddagskaffe.

 

 

 



Tirsdag den 15.11. klokken 14.00 – 16.00 Foredrag 

Sognepræst, Elise Balslev kommer og fortæller om Tove Ditlevsen.

 

Tirsdag den 22.11.  Kreativ tirsdag  

Formiddag klokken 9.00 – 11.00 

Conny Hansen instruerer i at lave adventsdekorationer og kirkegårdsdekorationer. (medbring lys og fade/plader og oasis) 

Eftermiddag klokken 14.00 – 16.00 

Vi strikker dåbsklude v/ Ester Holst

 

Tirsdag den29.11. klokken 14.00- 16.00 Adventshygge 

Så skal der dufte af gløgg og æbleskiver. Det skal vi nyde, så vi rigtigt kommer i julehumør. Pernille Troldborg kommer og 
underholder og synger julesange med os. Så er forventningstiden slået an.

 

Onsdag den 30.11. klokken 10.00  Læsekreds

 

Tirsdag den 6.12. klokken 12.30  Julefrokost. 

Tid for årets traditionelle julefrokost. 

Der serveres lækre frokostretter, og risalamande med mandelgaver. Og vi skal hygge og synge julesange - og underholdes med 
Terkel Michelsen ved klaveret 

Pris 175,- kr. 

Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 29.11. på tf. 23 71 97 13

 

 

Alle arrangementer foregår på Lindegården, såfremt andet ikke er nævnt. Entre til tirsdagsunderholdning, 

modeopvisning og virksomhedsbesøg kr. 70,- inkl. kaffe og brød 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


