
  
 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Tak for fin opbakning til Sønderborg, Deutsches Museum. 

 April, den 11       Vitalismen om ”livskraft”, v Kristine Hellesøe Appel 

Kl. 10.00 i lokale 15 på Bispen    

 

 

 

 

 

 

Maj, onsdag den 10. kl. 10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag om den kunst-og kulturstrømning, der kaldes 

vitalisme. En periode i dansk livsførelse, kunst og kultur (ca. 

1890 –1940) med fokus på krop og sundhed. OL geninføres i 

1896. Samme år stiftes Dansk Vegetarforening. Lægen Niels 

Finsenopdager sollysets helbredende virkning. Kunstnerne 

skildrer sollyset, naturen, vandet, den atletiske krop, 

menneskets kamp mellem det kontrollerede og det 

uhæmmede, livsglæden og en hel masse andet. 

Hvordan passer det med vor dages syn på sygdom, sundhed 

og kunst samt de rammer vi skaber for trivsel? 

Fraktion 4 er vært ved arrangementet med kaffe/te og boller. 

  

 

 Bestseller, rundvisning på firmaet. 

 Vi mødes på adressen:  

Moltrup Landevej 210, Haderslev.  

I sørger selv for transport  

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com 

senest den 26. april 23  (ikke medl. er også 

velkomne) 

Oplys deltagernes navne. Pris: 0 kr. 

 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på konto i nr. 5386 — 

0246244 i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltet Vita(antal)navn 

senest den 31. marts 23    Pris: medl./ikke medl. 0 kr./20 kr.   

mailto:Vibeappel@gmail.com


  
 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

Juni, den 14  ”Operation dagsværk” (afsæt hele dagen) 

Bustur til Frello Musset i Varde, og Flugt i Oksbøl. 

 

 

 

 

 

 

Aug/sep   folketingsmedlem Jesper Petersen 

Oktober, den 11 Årsmøde, frokost og foredrag med Hans Christensen 

Davidsen ”NOLDE”  med mulighed for at købe hans bog 

derom. 

November Jule-event     

     

 

 

 Bestyrelsen:    Vibeke Appel, vibeappel@gmail.com   

       Lars Lorenzen, LarsLorenzen@bbsyd.dk 

   Ingrid Lauritzen, ingridlauritzen@yahoo.dk 

Vi tager afsted fra morgenstunden 

Afg. fra Hertug Hans plads kl. 8.10 og 

fra Vojens Banegårdsplads kl. 8.30 

Vi får en guidet rundtur på Otto Frello 

Museet.  

Spiser frokost på Von Lügenhals og 

slutter på Flugtmusset i Oksbøl. 

Læs mere: Vardemuseerne.dk 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og 

indbetaling på  

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes 

Landsbank, skriv da i modtagerfeltet 

Varde(antal)navn senest den 1. juni 23     

Pris: medl./ikke medl. 300 kr./450 kr.  

mailto:vibeappel@gmail.com
mailto:LarsLorenzen@bbsyd.dk

