
2017  
 
August, den 31.   
kl. 14.00  Generalforsamling iflg. vedt. (se bagside) 
   
  Vi får besøg af Ole Steinmeier fra  
  Lokalarkivet Jernved Gredstedbro, som 
  vil vise os og fortælle om arbejdet i arkivet. 
 
September, den 28 ”Humor – en måde at overleve på” 
NB .Kl. 19.30 for at vise, hvad vi ”kan” i vores by, og for at 

profilere Jernved Kulturhus, har man i  
fællesudvalget i Jernved, besluttet at prøve et særligt 
arrangement, og har valgt et foredrag med den fra TV 
kendte og populære Hans Pilgaard. Der vil komme 
nærmere information vedrørende pris og tilmelding. 
Det skal foregå i store sal, og der er plads til ca 150 
personer, så det bliver sikkert efter ”først til mølle 
princippet”. Dette er et fælles aftenarrangement og 
derfor er der ikke det sædvanlige møde om 
eftermiddagen.  

 
Oktober, den 26.  ”Et liv i frihed”  
Kl. 14.00 Foredrag ved Jette kl. Seidenschnur, Billund, som i 

33 år var en del af Jehovas Vidner og brugte megen 
tid og energi på at leve som et rettroende vidne. Hun 
var bundet af et utal af forbud og krav, og 
efterhånden voksede drømmen om frihed i hende.  
Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, 
men hun kom ud til et nyt liv i frihed. 

. 
Vi har fulgt opfordringen om at booke dette 
foredrag, som blev aflyst sidste sæson pga 
sygdom.  

November den 30. 
 kl. 14.00 Vi har inviteret Roll Præstegaard til at spille og 

synge med/for os.  
 Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag hvor vi kan 

få rørt sangermusklerne og måske få et par sjove 
historier med. En god måde at ønske hinanden en 
glædelig jul…… 

2018 
 
Januar, den 25. Kl. 14.00 ”Plusalderen” – et liv efter de 60 

 Pludselig en morgen, blev jeg klar over, at stive og 
ømme led var en del af den nye dag´s morgenritual.  

 I en svensk lægebrevkasse kunne man forleden læse 
følgende:” hvis man er i 50érne eller ældre, og 
vågner op om morgenen uden at der er et elle andet, 
der gør ondt, så er man højst sandsynligt død”!! 

Ak ja, - der er nu intet så dejligt og beroligende, som 
at være ligesom de andre.  
 
ET HUMORISTISK – TANKEVÆKKENDE OG 
LIVSBEKRÆFTENDE foredrag om at acceptere 
livet, som værende skønt og levende – også efter de 
60, og vi selv kan gøre rigtig meget til, at vi ”lever” 
selv om håret er gråt og benene lidt skæve. 
 
 

Februar den 22.  ”at leve med Skizofreni” 
Kl. 14.00 v/Keld Frederiksen 
 ”jeg fortæller min personlige beretning om, hvordan 

det er at leve med skizofreni. Foredraget har til 
formål at fjerne fordomme og myter på et tabubelagt 
område. Der fortælles om hallucinationer, - altså at se 
noget, som i virkeligheden ikke er der”  

 
 

 
Marts, den 22. ”4 generationers kvindeliv”,  
Kl. 14.00           foredrag v/ Lisbeth Holm Filtenborg. 
Med udgangspunkt i min egen slægts historie, vil jeg 

fortælle historien om kvindeliv gennem de sidste100 
år.  
Hvordan er det at være kvinde i dag? 
Selvstændighed, kvindefrigørelse, uddannelse, 
arbejdsliv, ægteskab og børnefødsler er nogle af de 
temaer, der vil blive berørt i foredraget 
 
 

Tidligere 
byrådsmedlem og i 
dag prisbelønnet 
fotograf i Billund.  

Flemming Rishøj har 
været præst i Gjesing 
Kirke i Esbjerg. 
Rejser en del som 
rejseleder. Brænder 
for at delagtiggøre 
andre i sine tanker 

Lisbeth Holm Filtenborg er 
cand. Theol fra Århus 
universitet 1989.  
Fra marts 2012 sognepræst 
i Gaurslund ved Vejle. Har 
løbende videreuddannet sig 
og har en mastergrad i 
retorik og kommunikation.  



Om dette års udflugt, - se næste side….. 
2018 

April, den 19.  
aftenarrangement  Årets udflugtstur går til TV Syd,  

 Kolding.  
 
Bestyrelsen har fået efterspørgsel på en tur til 
TV syd, og det har vi   efterkommet og 
arrangeret.  
 
 

Dog skal man være opmærksom på, at TV Syd kun har rundvisning   om aftenen, 
fordi 19.30 udsendelsen er en del af rundvisnings-programmet.  

 
Mødetid på TV Syd kl. 18.30. Vi tager dertil med bus. Rundvisningen afsluttes kl.    
21.15, og så går det hjemad igen. Der vil komme nærmere orientering om priser 
mm. og vi må være max 50. 

 
Herunder kan formål og vedtægter for Seniorklubben for Jernved og 
Gredstedbro ses: 
 
Formål:  
Den sidste torsdag i måneden i vinterhalvåret, fra august til april (begge inclusive) 
at afholde et månedligt møde af underholdende og oplysende karakter for Jernved 
Sogns ældre(Jernved sogn omfatter både Jernved og Gredstedbro) i den lille sal i 
Jernved Forsamlingshus.  
 
Til at organisere dette besluttes det som vedtægt:  
 

1. At der på generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, 
således at et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen.  

2. På generalforsamlingen udpeges 2 revisorer, som reviderer foreningens 
regnskab. Revisorerne vælges ligeledes for 2 år ad gangen.  

3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling på det første møde i sæsonen. 
Dvs den sidste torsdag i august, hvor der aflægges formandsberetning og 
regnskab til forsamlingens godkendelse.  

 
 

Sted 

angivelse for mødeafholdelse er i ”formål” angivet som den lille sal i 
Jernved Forsamlingshus, og rettes naturligvis til Jernved Kulturhus, hvis 
dette fortsat skal være aktuelt.  

 
 

 


