2020
Livets Café
Aktivitetsoversigt
&
Foredrag
www.laering-for-livet.dk
Skab nyt netværk
Blandt ligestillede

På grund af nedskæringer i vores tilskud

Ser vi os nødsaget til færre aktiviteter
Men vi arbejder videre med sponsoreret
bustur

Hvor hen? måske

Sejltur med Helene

Den gamle by i Århus

Eller et helt anden sted
Vi får se 😊

Smovey
Mandage, fra kl. 16 – 17.30
Ved instruktør
Hanne Hansen
På Bakkevejen skoles gymnastiksal
Bakkevej 2, 6740 Bramming

Kom og prøv Smovey ringe
Medbring
Løst tøj
Indendørs sko
+ 1 flaske vand
SES

Livets Cafe
Program for 2019
Hvis ikke andet er nævnt i programmet, mødes vi i Frivillighedshuset Vindrosen,
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg, mandage i lige uger fra kl. 13:00 – 15:00.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at aflyse en aktivitet ved manglende tilmelding.

20-01-2020

Besøg af entertaineren Bjarne Fuglebjerg. Kl. 13.00 – 15.00

Han fortæller om sin karriere og input fra sine forskellige roller.
Vi serverer kaffe/te og brød.

03-02-2020

Virksomhedsbesøg på Esbjerg Gods.

Vi mødes på adressen Alssundsvej2, 6705 Esbjerg Ø kl. 13:00.
Evt. kaffe/te og kage i Bilka efterfølgende for egen regning.

17-02-2020

Generalforsamling. OBS kl. 18:30.
Vi starter ud med besøg af Søren Heide, Esbjerg Kommune, der vil fortælle om Esbjerg
projekter/byudvikling. Kl. ca.32 20:00 fortsætter vi med ordinær generalforsamling.
Dagsorden vil blive fremsendt pr. mail/brev, fremgå af vores hjemmeside samt Facebook.
I pausen vil der blive serveret smørrebrød samt øl og vand.
Tilmelding senest 12. feb. til Karin på telefon 2855 7737.

Generalforsamling mandag, den 17. februar 2020
I Vindrosens lokaler, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden, mødets lovlighed samt
valg af referent og mindst to stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning aflægges ved
foreningens formand.
4. Forelæggelse af foreningens årsregnskab og
budget til godkendelse ved foreningens kasserer.
5. Indkomne forslag, skal modtages senest 8 dage
før generalforsamlingen, til formanden.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
a. Karin Larsen (ønsker genvalg)
b. Andrea Andersen (ønsker genvalg)
8. Valg af to suppleanter, hver for et år.
9. Valg af revisor for 2 år en revisor på valg hver år.
På valg er Alfred Foss (ønsker genvalg)
10. Valg af revisorsuppleant for et år
11. Eventuelt

02-03-2020

Besøg på naturværkstedet Ølufvad.

Afgang fra Vindrosen kl. 12:00. Ølufvad er et aktivitetscenter for voksne
udviklingshæmmede.
Samkørsel kr. 25,-.
Tilmelding senest den 25. feb. til Berit på telefon 2728 2456.

30-03-2020

Byvandring i Esbjerg indre by.

Vi mødes ved hesten på Torvet kl. 13:00. Vi slutter på Patricia-huset med kaffe/te og kage.
Tilmelding senest den 22. marts til Berit på telefon 2728 2456

27-04-2020

Guided tur ved Filsø.

Med fokus på den genskabte sø. Afgang fra Vindrosen kl. 12:00.
Samkørsel kr. 50,-. Vi sørger for kaffe/te samt brød.
Tilmelding senest den 17. april til Berit på tlf. nr. 2728 2456

11-05-2020

Besøg i Enghave Dyrepark.

Entre kr. 60,- indbetales senest den 4. maj på konto i Nykredit nr. 5479-3836964.
Samkørsel kr. 40,00
Evt. kontakt kan ske til Karin på tlf. nr. 2855 7737.

25-05-2020

Guidede rundvisning på Velling Landsbymuseum, Lintrup.

Afgang fra Vindrosen kl. 13:00.
Entre kr. 50,- indbetales senest den 18. maj på konto i Nykredit nr. 5479-3836964.
Samkørsel kr. 25,00
Evt. kontakt kan ske til Karin på tlf. nr. 2855 7737.

08-06-2020

Vandretur i Marbæk plantage.

Afgang fra Vindrosen kl. 13:00. Samkørsel kr. 30,-. Vi sørger for kaffe/te og brød.
Tilmelding senest 2. juni til Berit på telefon 2728 2456.

22-06-2020

Sommerafslutning.

Afgang fra Vindrosen kl. 13:00. Fodboldgolf i Sølvdal skov (Holsted). Entre kr. 60,- indbetales
senest den 15. juni på konto i Nykredit nr. 5479-3836964. Foreningen giver pizza samt en øl
eller vand.
samkørsel kr. 35,-.
Evt. kontakt kan ske til Karin på telefon nr. 28557737.

30-08-2020

Besøg ved Kvie sø.

Afgang fra Vindrosen kl. 12:15. Samkørsel kr. 35,- indbetales senest den 21. august på konto
i Nykredit nr. 5479-3836964.
Pizza for egen regning
Evt. kontakt kan ske til Karin på tlf. nr. 2855 7737.

14-09-2020

Guided tur i Christiansfeld.

Afgang fra Vindrosen kl. 11:45. Samkørsel kr. 80,-. Foreningen giver kaffe/te samt
honningkager på Brødremenighedens Hotel.
Tilmelding senest den 2. sept. til Berit på tlf. nr. 2728 2456.

12-10-2020

Besøg af Ingelise Wenzel.

Hun vil komme og fortælle om sit arrangement i Hjemløses venner samt andre af hendes
aktiviteter.
Foreningen serverer kaffe/te og kage.

09-11-2020

Stolegymnastik fra kl. 12:00 – 15:00.

Instruktør Hanne Hansen.
Foreningen giver kaffe og brød
23-11-2020

Livets Cafe – julesysler

Foreningen sørger for gran, oasis og mos. Medbring selv lys og pynt. Vi hygger os med
æbleskiver til kaffen.

04-12-2020

Julefrokost

OBS fredag aften kl. 17:00 til ???
Vi får noget lækkert at spise. Medbring gave til pakkeleg (ca. 30,- kr.) og egne drikkevarer.
Bindende tilmelding og betaling for mad kr. 100,på konto hos Nykredit konto nr. 5479-3836964.
Evt. kontakt kan ske til Karin på telefon 2855 7737.

Er det fredag aften, så kommer jeg

Til egne notater
Vi arbejder med andre foreninger om bl.a. busture og
foredrag

Medlemmer af bestyrelsen kan ses på foreningens hjemmeside, hvor navne, tlf.
samt e-mail fremgår.

Du kan kontakte os på ovenstående adresser samt på vores E-mail adresse,
learingforlivetesbjerg@gmail.com, hvis du skulle have lyst til at få nyhedsbrev og
besked, når der sker noget i foreningen.
Find os også på Facebook under Læring for livet, hvor vi gør løbende opmærksom på
vores arrangementer.

Har du brug for flere oplysninger er du altid velkommen til at besøge vores
hjemmeside: www.laering-for-livet.dk Her kan du finde Årsfolder for 2020.

Du kan også via hjemmesiden sende os en mail, hvis du har spørgsmål, ros eller ris.

Ved indbetaling kan nedenstående bankoplysninger benyttes. Husk at oplyse navn.
Bank: Nykredit Reg.nr.: 5479 Konto nr.: 3836964
CVR-nr. 31910927
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