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    Forårsprogram 2022 



Onsdagsmøderne starter kl. 14.30 med hyggesnak og kaffebord til kr. 25.00. 

05. jan.  Fællessange fra den nye Højskolesangbog ved Niels Ole Frederik-

   sen. 

   Niels Ole bliver akkompagneret af Astrid Eskesen på klaver. 

19. jan.  Fredericia Harmonikaklub. 

   De vil spille en buket af kendte og populære melodier, hvor der vil 

   være mulighed for at få stemmebåndet rørt. 

02. febr.  ”Bag Fænglets mure” ved krimiforfatter Tom Thomasen. 

   Tom, der er Danmarks nye krimiforfatter, har været fængselsbetjent 

   igennem 37 år ved Københavns fængsler. 

23. febr.  Svend Erik Larsen med guitar. 

   Svend Erik sætter gang i sammenkomsten med sin guitar. Der vil  

   være masser af sange og synge med på, som krydres med historier 

   om skæve vinkler på livet. 

11. marts Forårsfest fra kl. 18.00—ca. 23.00. 

   Fælles spisning og musikalsk underholdning ved Spil’opperne med 

   mulighed for dans - pris kr. 150. Der vil være amerikansk lotteri. 

   Egne drikkevarer medbringes. Tilmelding og betaling senest den 1. 

    marts 2022. Tilmelding sker på tilmeldingsliste eller via klubbens 

    hjemmeside. Betaling sker på medlemsmøde eller via klubbens  

   konto i Middelfart Sparekasse—regnr.  0755—kontonr.     

   7552301175.  Antallet er begrænset til 100. 

23. marts Dyrlæge  Flemming Larsen, Hårby. 

   Flemming fortæller om en  trekking tur til ”Everest Base Camp” i  

   Nepal med fly til verdens farligste lufthavn ”Lukla” herefter 3 ugers 

   tur gennem urgamle landsbyer ad små bjergstier til Mount Everst.  

   Foredraget er ledsaget af billeder med sang og musik.   



06. april  Tidligere amtsborgmester Poul Weber ”Ombord i Den transsibi-    

   riske Jerbane”. 

   Toget starter i Moskva og kører til Irkusk i Siberien. Næste stop er   

   Mongoliets hovedstad Ulan Bator og herefter til endestationen i  

   Bejding i Kina. 

   Turen strækker sig over 3 uger inkl. flyvning. 

20. april  Generalforsamling, kl. 15.00—kaffe serveres kl. 14.30. 

   Generalforsamlingen afholdes i henhold til nedenstående dagsor-

   den ifølge klubbens vedtægt. 

   Dagsorden. 

   1.   Valg af dirigent 

   2.    Valg af referent og stemmetællere 

   3.    Bestyrelsens beretning  for år 2021 til godkendelse 

   4.    Forelæggelse af klubbens årsregnskab 2021 til godkendelse 

   5.    Behandling af indkomne forslag samt kontingent fastsættelse. 

    Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalfor- 

    samlingens afholdelse. 

   6.    Valg af formand (ulige år) 

   7a.  Valg  af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

   7b.  Valg af  revisor og en suppleant 

   8.     Eventuelt 

 

NB.   Efter generalforsamlingen byder klubben på overraskelse. Tilmel -  

   ding hertil er nødvendigt af hensyn til afviklingen via tilmeldings- 

   liste eller via klubbens hjemmeside: efterloenmiddelfart.dk 

   senest mandag, den 11. april 2022 . 

   Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 19.30. 



 

Betaling af kontingent for kalenderåret 2022. 

Betaling af kontingent kr. 50 pr. medlem bedes foretaget senest 1. april 2022 

via overførsel til klubbens konto i Middelfart Sparekasse  0755/7552301175 

eller betaling kontant på et af møderne.  Betaling modtages først i år 2022. 

 

 

Husk. 

”Medlemskort med medlemsnummer” udskiftes ikke årligt. 

Gyldigt medlemskab for 2022 forudsætter betaling af kontingent, jf. ovenfor. 

 

Der er medlemmer, som ikke har fået medlemskortet udleveret, idet beta-

ling er foretaget via  sparekassen. 

Ikke udleverede medlemskort kan fås på klubmøderne. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen. 

Formand og kasserer Niels Malta Rousing, Stationsvej 10, mobil 40406675 

Næstformand Karen Margrethe Olsen, Meyersgade 8, mobil  28570313 

Sekretær Poul Sterby, Strandvejen 30G, 1th, mobil 21337172 

Bestyrelsesmedlem Tove Rousing, Stationsvej 10, mobil 40400296 

Bestyrelsesmedlem Inge Bertelsen, Danmarksgade 25, mobil 25563646 

 

    Trykning sponseret af MV.Tryk Middelfart 


