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Titel Meddelelse 

Formanden har 
ordet! 

 

Hygge er mange ting. Især i denne lidt mørke og våde tid synes vi 
sikkert alle, at vi skal hygge. 
Det er noget med god mad og vin/øl måske stearinlys 
og ild i brændeovnen. (Hvis man har en godkendt). 
Det kan også være at se en god film med noget sødt 
til. Måske under et lunt tæppe. 
Det kan være alene eller sammen med familie eller 
gode venner. 

Det betyder vel for alle uanset, hvad man vælger, at det er noget rart. 

Husk at stille 
uret en time 
tilbage!! 

 

Søndag, den 
31. oktober 

Bare rolig, ---- det er jo kun 
søndag den 24. oktober i dag! 

Ugebrev 
Uge 43 – 2021 
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Kondiløberne!  

NYHED fra 
Kreds 
Trekanten 
 

Danske Seniorer 

Kreds Trekanten 
 

Medlemsmøde 
Mandag den 8. november 2021 kl. 13.30  
i Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding 

 
 Danske Seniorers direktør Katrine Lester giver et oplæg 
med emnet:  
 
 

”Danske Seniorer efter kongres og hvad så” 
 
 
 

                    Kaffebord og derefter 
 
 
 
Helge Bamse Madsen synger alle de kendte Flemming 
Bamse Jørgensen melodier, som man altid bliver i godt 
humør af. 
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Pris for kaffebord 80 kr. 
 
Tilmelding til 
Kredsformand Bent Ginnerskov Jensen, mail: bentkolding@stofanet.dk, senest 
den 1. november 
 

Hilsen 
Bent Ginnerskov Jensen 

Kredsformand – Danske Seniorer 
 

NORDBO 
SENIOR  
bustransport til 
arrangementet 

Ønsker du transport fra Nordbo Huset til Parkhallen I Kolding, kan du tilmelde 
dig på mail til kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til nr. 22608100 
 
Afgang fra Nordbo Huset kl. 12.30 
 
Hjemkomst til Nordbo Huset kl. 17.30 
 
Som altid! Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Det var her det 
hele startede! 
 

Skabelsen var færdig og 
Gud var meget godt tilfreds 
med sig selv. Da han var i 
godt humør, valgte han at 
give Adam og Eva hver 
deres gave. 

 – Jeg har to gaver til jer. 
Men I skal vælge hver jeres. Den ene er evnen til at kunne tisse 
stående…. Den anden…. 

Adam afbrød: 
– Den vil jeg have! Det ville være rigtig fedt. Livet ville være meget 
lettere og sjovere! 

Gud kiggede på Eva, og Eva nikkede og sagde 
– Tjah, hvorfor ikke. Det er ikke nødvendigt for mig. 

Så Gud skænkede Adam denne gave. Adam skreg af glæde, hoppede 
op og tissede lystigt omkring, sprøjtede på vægge, løb ned til 
stranden, tissede og beundrede det mønster, han havde tisset i 
sandet. Gud og Eva kiggede på Adams glæde, og Eva spurgte Gud: 

– Og hvad er den anden ting, som De vil give bort som gave?– 
Forstanden, Eva, forstanden! 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
http://pngimg.com/download/89832
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Tovholder har 
ordet! 
 

 

 
 

                                      

Spis Sammen! 

 

Vi holder ”spis sammen” den 24. november klokken 17.30 

 
Menuen er denne gang. 

Hovedret: 

Flæskesteg, rødkål, brune og 
hvide kartofler, brun sovs 

 

   Dessert: 

   risalamande, kirsebærsovs 

 
Pris: 50 kr incl 1 genstand. 

Betaling på mobile pay 6168 8017 eller kontant på 
dagen 

 
Hvis du har tid og lyst til at være med, så er der denne gang 
kun tilmelding på mail birhansen@live.dk eller sms/tlf 6168 
8017 

Max 60 personer 
Velbekomme                   

 

mailto:birhansen@live.dk
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Det er ikke 
godt at vide 
hvad der er 
rigtigt! 

 

 

 

Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 

 
 

Næste træf er den 3. november kl. 12 

TEMA: 

Julens bryg! 
Vi skal prøvesmage forskellige 

julebryg som kan købes i 

supermarkederne. Dertil skal 

vi have vores frokost med lidt 

efterårs inspirerede retter.  

Vi mødes kl. 12 i Nordbo 

Huset. 

Pris kr. 135 all inkl.   

Tilmelding på mail til 

kasserer@nordbosenior.dk eller sms til nr. 22608100 – 

senest fredag, den 29. oktober. 

 

Tovholder Bjarne Dueholm 
 

Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Tirsdag, den 26. oktober kl. 9.30 - Håndarbejde 
Tirsdag, den 26. oktober kl. 14 – Tirsdagsklubben  

TEMA: Bali-Gudernes Ø 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Onsdag, den 27. oktober kl. 17.30 – ”spis sammen” AFLYST 

Torsdag, den 28. oktober kl. 10 – traveture 
Torsdag, den 28. oktober kl. 13 – ”bevar dig vel” 
Søndag, den 31. oktober kl. 10 – ugebrev for uge 44 

Manglende 
respekt og 
gode råd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En glad aften 
i byen med 
NORDBO 
SENIOR 

 

 
 

 
 

NORDBO SENIOR arrangerer en glad aften på Fredericia Musicalteater 

torsdag, den 9. december 2021 kl. 19.30 
hvor vores dygtige musicalskuespillere synger julen ind for fuld 
udblæsning.  

Fredericia Musicalteater byder 
indenfor til Danmarks hyggeligste og 
mest velklingende julekoncert. Et hold 
af Fredericias dygtigste sangere vil 
igen synge julen ind i den lille sal i 
Prinsessegade, og vil være pyntet 
som den skønneste julestue. Kom og 
hør et udsnit af julens allerbedste 
sange, når de bliver sunget af byens 
bedste stemmer. 
 
Medvirkende: Lars Mølsted, Bjørg 
Gamst, Katrine Skovbo Jespersen & 
Mads Æbelø Nielsen. 
 
Spilletid: ca. 2 timer inkl. pause 
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Det er lykkedes af få et antal billetter på hånden til denne forestilling, og 
bindende tilmelding skal ske på mail til kasserer@nordbosenior.dk eller 
sms til nr. 22608100 senest torsdag den 28. oktober 2021.  

Prisen for billetten er kr. 285,00 

Der er mulighed for tilkøb af: 

Du kan tilkøbe transport til og fra Fredericia 
Musicalteater for kr. 75  

Spisning før forestillingen på nærliggende 
restaurant for kr. 240 

Øl, vand eller vin i pausen kr. 60 

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til 
Bjarne Dueholm telefon 22608100 

Som altid! Ret til ændringer forbeholdes 

Vigtig viden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gættede du 
rigtigt? 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Noget så 
gammeldags 
som hånd-
skrevne kloge 
ord fra Erling 
Hansens 
gemmer! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fortsættes på næste 

side 
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Når man nu 
ikke har andet 
at lave! 
 

Corona isolation!! 
Her i min ”coronahytte” er jeg gået i gang med at rydde 

op i nogle af mine bunker. Det første jeg er begyndt på, 
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er mappen fra min tid i bestyrelsen, inkl. alle de løse 

sider der aldrig er kommet i orden. :) 

Så tænkte jeg, gad vist hvor længe vi egentlig har 

holdt ”spis sammen” aftener??  

I referatet fra 8. november 2016, beskrives evaluering af 

vores første ”spis sammen” aften. 

Så ved I hvad, - den sidste onsdag i oktober 2016 har vi 

haft vores første ”spis sammen”. 

Det er godt gået, I skønne Nordbo Senior folk. 

I 5 år har vi haft disse hyggelige aftener, vi er da gode.:) 

Det hele kan jo kun hænge sammen, når 

der er deltagere og ikke mindst hjælpere 

til at gøre aftenerne til en succes 

Glade madhilsener fra Birthe 

 
 

  

Fra 
dagspressen! Utroligt hvad folk skriver ....  

 
Pladesmed søges til autoværksted - Vi forhandler Honda og Daihatsu, 
men laver skader på alle mærker. 
 
Bulldog sælges. 2 år, Spiser det meste, og kan også lide børn. 
 
Skabsfryser sælges, 2 år gammel. Lavet til 2-3 personer. 
 
Ældre dame eller herrecykel købes billigt. 
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Bemærk! 
Aktiv 
tilmelding! 

 

 
  
 
 
 

 

 
Et godt sted at være Vi hjælper hinanden 

NORDBO SENIOR 
Sonnesvej 112   7000 Fredericia 

www.nordbosenior.dk 
medlem af landsorganisationen DANSKE SENIORER 

 

Søndag d. 7. november 2021 

arrangeres bustur til 

Teaterforestilling i Åbyhøj Amatørteater 

Møllevangs Alle 22 Århus 

Hvor Teatret opfører  

”Charleys tante”. 
 

Program: 
12.00 Afgang med bus fra Nordbo til Århus 

14.00 ”Charleys tante”  

15,00 Pausen med kaffe, kringle og gåsebryst. 

16,30 Afgang fra Århus til Nordbo 

18,30 Ankomst Nordbo 

 

Handling:  

Lidt om Charleys tante  

To jurastudernede vil gerne kurtisere et par unge piger. Men desværre kommer manglen på en 

forsinket anstandsdame i vejen. Derfor får overtales en kammerat til at trække i dametøj og 

agere en af de unge mænds længe savnede tante fra udlandet. ”Tanten” kan så være tilstede og 

fungere som anstandsdame. Men da den rigtig anstandsdame ankommer endelig ankommer, 

bliver den i forvejen komplicerede situation blot endnu værre. 
 

Teatret glæder sig til endnu en gang at slå dørene op for en 

forestilling, der kan sætte publikum i godt humør. 

 

Billetpris 200,00 kr.              

Billetter, der gælder til bus og teater (inkl. kaffe med brød), sælges (kan reserveres) ved 

”Nordbo Seniors” arrangementer eller på  51 32 61 25 hverdage mellem kl. 18.00 og 20.00 

og betales på reg. 5352 konto 0337038 

 

********************** 
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Bemærk! 
Aktiv 
tilmelding! 

 
  

 

 

 

  

Vi hjælper hinanden   Et godt sted at mødes 

Årets julefrokost 

afholdes 
Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 13.00 

 i Messecenter C, Vestre Ringvej 101 
 

Menu:  
         Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat 

½ æg med rejer 

Gravet laks med sennepsdressing 

Sylte med rødbede og sennep 

Små frikadeller med julekål 

Ribbenssteg med rødkål 

Ris á la mande samt kaffe/the  

 

 

 

 

 

Som kompensation for generne ved Covid-19, har vi gennem  

”Danske Seniorers Corona-sommerpakke” fået et statstilskud,  

så arrangementet er gratis for alle medlemmer af Nordbo Senior  

drikkevarer for egen regning 
 

Tilmelding skal ske til Benny benny.lauridsen@mail.dk (evt.  51 32 61 25 ) 

senest tirsdag d. 30. november,  

med angivelse af navn og fødselsdag (af hensyn til statstilskuddet) 

Julemanden vil uddele de gaver I medbringer,  

så tag derfor en pakke med til ca. 25 – 30 kr., så alle kan få en julegave.  

God jul 
Tirsdagsklubben starter op igen - efter nytår - d. 11. januar 2022 

 

OBS: Vi følger myndighedernes retningslinjer og tager de nødvendige 

forholdsregler i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi forbeholder os 

derfor ret til at ændre eller aflyse arrangementet, hvis der kommer nye 

restriktioner p.g.a.- Coronas-situationen
 

 

 

Ved frokosten vil der være underholdning med 

”2 x Lundemann Juleshow”, 

hvor de 2 juleglade Lundemænner har pakket kanen med et festligt 

juleprogram, der både inkluderer julesange og almindeligt repertoire. 
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Bemærk! 
Aktiv 
tilmelding! 

 
Mere fra 
dagspressen! Utroligt hvad folk skriver ....  

. 

Søges: En person, som kan passe heste, der hverken ryger eller 
drikker, 3 eftermiddage om ugen. 
 
Lejlighed med udsigt over grønt område og parketgulv sælges. 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Et godt sted at være 

NORDBO SENIOR 
Sonnesvej 112   7000 Fredericia 

www.nordbosenior.dk 
medlem af landsorganisationen DANSKE SENIORER 

TIRSDAGSKLUBBEN v/ Benny Lauridsen E-mail: benny.lauridsen@mail.dk  51 32 61 25 

Tirsdag d.14.12.2020 kl. 10.00 

arrangerer Nordbo-Senior 

bustur til Tønder 

”Det er i Tønder julen begynder” 

Sådan annoncerer Tønder for byen i fjernsynet, 

Derfor tager vi på bustur derover for at komme i rigtig julestemning 

Vi har reserveret plads på ”Cafe Victoria” (menu vil blive sat op på tavlen når vi modtager den) 

men du er velkommen til at indtage din frokost ved pølsevognen på Torvet, Derfor deler vi 

prisen op i en pris for bus: 140,- kr. og  

en pris for bus og frokost på Cafe Victoria: 290,- kr. 

Vi starter fra ”Nordbo” kl. 10.00, samler op på banegården kl. 10.15 og kører til Tønder hvor 

vi er ca. kl. 12.00 hvor vi spiser vores frokost og besøger byens juleudstillinger.  

Ca. kl. 15 kører vi en tur over grænsen til Sæd og køber lidt ”julegodter” inde vi kører tilbage 

til Fredericia, hvor vi forventer at være kl.18.00 

Husk at medbringe pas eller anden legitimation og Coronapas (hvis det er påbudt). 
Yderligere oplysninger og tilmelding ved  

Benny benny.lauridsen@mail.dk (evt. 51 32 61 25 ) 

fra 12. okt. og senest tirsdag d. 30. november,  

Tilmeldingen er gældende når turen er betalt på reg5352 konto 0337038 

OBS: Vi følger myndighedernes retningslinjer og tager de nødvendige forholdsregler i 

overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre eller 

aflyse turen, hvis der kommer nye restriktioner p.g.a.- Coronas-situationen
 

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES 
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Workout - vi opbygger kroppe, som holder livet ud. 
 
Bjørks Busrejser - et alternativ til en hyggelig ferie. 
 
Billetmærke: Jeg er 27 år, for tiden desværre i fængsel. Altid ærlig. 
Mig ved du altid, hvor du har.... 
 
En hyggelig og billig restaurant. Fine retter serveret af 
appetitvækkende servitricer. 
Dagens menu: Kalkun 70,- kr. Kylling 65,-. Børn 30,-. 
 
Her har du chancen for at få piercet dine ører og få et par ekstra med 
hjem inkluderet i prisen. 
 
Hotellet har bowlingbane, tennisbaner, komfortable senge og andre 
atletiske faciliteter 
 
Lejlighed udlejes af ung dame, med 2 indgange... 
 
Vaser sælges af kvinde, med revne i bunden...  
 

Videnskaben 
kan meget i 
dag! 

 

Sommetider er 
det ok at gå i 
for små sko! 
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Danske 
Seniorers 
nytårskoncert! 

Tilmelding på mail til kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til nr. 
22608100 senest den 28.10.2021. 
Pris for billet og transport kr. 450 p.p. 
 

Genbrug! Skal man skylle glas og flasker, 
inden man smider dem til genbrug? 
Er det svineri med vandet og 
overhovedet en gevinst for miljøet, 
hvis man skyller marmeladeglas og 
ketchupflasker, inden de smides til 
genbrug? Og hvad siger reglerne? 
 

Genbrug giver god mening 
Flere og flere husstande skal nu sortere 
husholdningsaffaldet, så plastik, papir, 
pap, elektronik og farligt affald sorteres 
fra. I nogle kommuner sorterer borgerne affaldet i endnu flere 
fraktioner. Sorteringen skal sikre større genanvendelse af 
materialerne – og dermed en besparelse af ressourcer. Men må 
man smide beholdere med madrester til genbrug? Dansk 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Affaldsforening har sammen med Kommunernes Landsforening 
og Miljøstyrelsen udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi kan 
sortere affaldet i Danmark. 

Skal plastikflasker skylles, inden de smides i 

genbrugscontaineren? 
Affald skal som udgangspunkt være så rent som muligt. Er der 
madrester, udvikles der hurtigt bakterier, og er emballagen 
uhygiejnisk kan man risikere, at affaldet ikke kan genbruges, men 
må sendes til forbrænding. 
Dit affaldsselskab kan stadig have lidt andre krav til, hvor rent 
affaldet skal være i din kommune. Kræver de, at man skyller sit 
affald, så kan bør du gøre det – men skyl i koldt vand. Følg 
anvisningen, indtil affaldsselskabet kan følge de nye kriterier. 

Skal glas skylles inden genbrug? 
Nej. Sådan lyder det hurtige svar. 
Glas skal ikke – medmindre dit affaldsselskab stille specifikke krav 
om det – skylles inden genbrug. Lige som emballager af plastik, 
skal glas skrabes rent, hvis der er madrester i. 

Hvis man skal skylle, så gør det i koldt vand! 
Skal du skylle dit affald, inden du smider det til genbrug, så sørg 
for at gøre det i så lidt vand som muligt – og brug koldt vand, når 
du skyller. Bruger du varmt vand til at skylle dine emballager, 
forsvinder miljøgevinsten ved genanvendelse. 
Du kan eventuelt bruger det sidste vand fra opvasken, hvis du skal 
skylle emballager, der skal genanvendes. 

Læst af Bjarne Dueholm 
 

De unge ældre 
har styr på 
sagerne. 

De unge ældre 

er de mindst 

stressede af 

alle. 
Vi har langt færre bekymringer over familie, job og økonomi, når vi rammer de "unge" 
senior-år. 

I alderen 65 til 74 år er danskerne allermindst stressede 
af alle aldersgrupper, viser en ny undersøgelse. 
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Stress er en folkesygdom. Men når du nærmer dig alderen 65 til 74 år, så 

kan du se frem til at blive en del af den mindst stressede gruppe af alle 

borgere – og med bedre styr på det meste. 

Resultaterne bygger på den store befolkningsundersøgelse “Hvordan har du 

det?”, hvor Region Midtjylland anses for at give et dækkende billede af en 

national tendens. 

Her ligner kurven over befolkningens stresstilstand gennem årtier en 

hockeystav. Den er i top hos de helt unge og falder så støt nedad ned over 

årene for at gå helt i bund hos de 65-årige. Og så stiger den ellers igen i 

midten eller slutningen af 70’erne. Det er et markant mønster i flere 

undersøgelser. Unge har store udfordringer med uddannelse, arbejde og 

med at finde en partner og stifte familie. Siden fylder arbejdet meget i en 

årrække. 

Styr på økonomi og familie 

– I årene 65 til 74 er der derimod ofte kommet mere styr på økonomien og 

familie, og du har præsteret det, du skulle på arbejdsmarkedet. Udfordringer 

bliver mindre. Manglen bygger på stress hos de 65 til 74-årige på flere ting 

ud over arbejde, familie og job. 

– De fleste ældre er jo i dag bedre kørende helbredsmæssigt end tidligere. 

Samtidig er det danske pensionssystem i top internationalt, så mange ældre 

bredt set er rimelig velstillede økonomisk som pensionister. 

Samtidig peges der på, at de fleste mennesker 

undervejs bliver bedre til at håndtere belastninger 

og glide af på livets værste bøvl. 

Man forventer, at vi kommer til at se mange flere 

arbejde på deltid i deres sidste år på 

arbejdsmarkedet. 

– Mange kan godt lide at gå på arbejde. Men de vil gerne skrue lidt ned for 

presset. Det er til gavn både for medarbejderen, som kan holde længere, og 

for arbejdspladsen, som så fortsat kan trække på medarbejderens erfaring i 

længere tid. 

Læst af Bjarne Dueholm 

SpørgeJørgen!  Har en masse spørgsmål jeg gerne vil have svar på, 

måske I kan hjælpe?? 

Hvorfor hedder det en nummerplade, når der er bogstaver på den ? 
• Hvorfor hedder det en endeskive, selvom det er den første skive af 
brødet? 
• Hvorfor er ”BH” i ental og ”trusser” i flertal? 
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• Hvorfor er ens pegefinger præcis samme størrelse som ens 
næsebor? 
• Hvorfor findes der ikke kattemad, der smager af mus? 
• Hvad hedder det, når man trykker på en kuglepen for at få den til at 
skrive? 
• Er det rigtigt, at kannibaler ikke spiser klovne, fordi de smager 
skægt? 
• Hvordan kan det være, at når Supermand bliver beskudt så stikker 
han brystet frem og kuglerne preller af, 
men hvis forbryderen kaster den tomme pistol efter ham, så dukker 
han sig? 
• Din næse løber, men dine fødder lugter. Noget er gået helt galt, ik'? 
• Hvordan finder man ud af, hvis et ord i ordbogen er stavet forkert? 
• Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så med haren? 
• Da man første gang opfandt uret, hvordan vidste man så hvad det 
skulle stilles til? 
• Hvis du har været halvdød af skræk 2 gange hvad sker der så ? 
• Bliver fisk nogensinde tørstige ? 
• Hvorfor er en boksering firkantet ? 
• Hvis teflon sikrer, at ingenting hænger fast, hvordan får man så 
teflon et til at hænge fast på panden ? 
• Hvis en benzinstation har døgnåbent alle årets dage, hvorfor har 
den så lås på døren ? 
• Er der et andet ord for synonym ? 
• Opfinder man nogensinde en soldrevet lommelygte ? 
• Må amfibiedyr vente med at gå på land indtil en time efter, at de 
har spist ? 
• Krymper bomuldsmarker efter regnvejr ? Gør får? 
• Hvorfor er der redningsveste under flystolene, når det havde været 
bedre med faldskærme ? 
• Hvordan kommer fyren der kører sneploven, på arbejde om 
morgenen ? 
• Er sterilitet arveligt ? 
• Hvorfor laver de ikke fly af samme materiale som den sorte boks? 
Den holder jo altid. 
• Hvorfor skruer man ned for radioen, når man sidder i bilen og ikke 
kan finde vej ? 
• Hvis man forsøger at bevise Murphys lov, vil det så gå galt ? 
• Hvorfor er ordet "forkortelse" så langt ? 
• Hvis majsolie kommer fra majs, hvor kommer babyolie så fra ? 
• Hvorfor desinficerer de nålen, inden en dødsdømt får sin sprøjte ? 
• Hvordan ved man, at det er på tide at få stemt sin sækkepibe ? 
• Hvorfor kan man ikke kilde sig selv ? 
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• Hvad gør man, hvis man ser et udrydningstruet dyr, som spiser en 
giftig udrydningstruet plante ? 
• Hvis en person med personlighedsspaltning truer med at tage livet 
af sig, er det så en gidselsituation ? 
• Er det en succes, hvis en bog om fiasko ikke sælger godt ? 
• Hvad ville der stå på skiltemalernes skilte, hvis de strejkende ? 
• Hvorfor er alfabetet i den rækkefølge, det er ? 
• Hvorfor er der kun et monopoltilsyn og et konkurrenceråd? 
• Hvorfor danser balletdansere på tæerne? Ville det ikke være 
nemmere at ansætte nogle højere dansere ? 
• Hvor går skovridere hen for at "komme væk fra det hele" ? 
• Hvor bliver det hvide af, når sneen smelter ? 
• Hvis du binder et stykke smørrebrød fast på ryggen af en kat og 
slipper den fra stor højde, hvad sker der så ? 
• Brummer brumbasser, fordi de ikke kan teksten ? 
• Hvordan kan det være, at der aldrig er optaget, når man ringer 
forkert ? 
• Hvordan skriver man 0 med romertal ? 
• Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger 
døve så ikke ørevarmere ? 
• Hvis man smelter tøris, kan man så tage bad uden at blive våd ? 
• Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så, så populært 
? 
• Hvis svømning er så sundt, hvorfor ser hvaler så ud, som de gør ? 
• Hvis man lider af kleptomani, bør man så ikke tage noget ? 
• Hvorfor henretter man mordere; for at vise, at det er forkert at 
dræbe ? 
• Hvorfor skal man have en aftale for at besøge en synsk ? 
• Hvorfor sømmer man låget fast på en kiste ? 
• Omtaler folk i Australien resten af verden som "up over" ? 
• Hvorfor har Tarzan ikke skæg ? 
• Hvorfor bliver citronjuice lavet af kunstige smagsstoffer, mens 
opvaskemiddel laves med rigtige citroner ?  
• Hvis man ikke må drikke og køre bil samtidig, hvorfor har 
værtshuse så parkeringspladser? 

Dine svar sendes til tovholder Bjarne Dueholm  
på mail til kasserer@nordbosenior.dk 
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Håndskrevne 
vittigheder fra 
Erling Hansens 
gemmer! 
 

1. side 
 
 

 

Thø - thø - thø 
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Håndskrevne 
vittigheder fra 
Erling Hansen 
gemmer! 
 

Side 2 
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Oversigt over 
aktiviteter der 
kræver din 
aktive 
tilmelding 

Dato Aktivitet Tilmelding til: Sidste frist Pris 

03.11.21 ”os der sparker dæk” 
juleølsmagning 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 29.10.21 Kr. 135 
All inkl. 

07.11.21. Århus Amatørteater 
”Charlys Tante” 

benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

Hurtigst 
muligt 

Kr. 200 

08.11.21. Kreds Trekanten 
medlemsmøde 

bentkolding@stofanet.dk 01.11.21. Kr. 80 

08.11.21. Transport fra Nordbo 
Huset til Parkhallen i 
Kolding og retur i 
forbindelse med Kreds 
Trekantens 
medlemsmøde 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 01.11.21 Gratis 

24.11.21. ”spis sammen” birhansen@live.dk eller på tlf./sms 6168 8017 Max 60 
personer 

Kr. 50 

01.12.21 ”os der sparker dæk” 
juleafslutning 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 29.11.21 Ikke 
fastlagt 

07.12.21. Årets julefrokost for 
Nordbo Seniorer 

benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

30.11.21. Gratis 

09.12.21 Jul på Teatret – 
Julekoncert på 
Fredericia Teater 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 28.10.21 Kr. 285 + 
evt. tilkøb 

14.12.21. Juletur til Tønder benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

30.11.21 Bus kr. 140 
eller bus og 
frokost kr. 
290 

12.01.22. Nytårskoncert kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 25.10.21. Kr. 450 

     
 

 

Hvis du har en oplevelse, informationer eller andet, du vil dele med alle 
de andre medlemmer af NORDBO SENIOR, kan du sende det til 
kasserer@nordbosenior.dk, så kan det komme med i det næste 
ugebrev. 

Tovholder Bjarne Dueholm 

 

Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
Fredericia Krone Apotek:  
telefon 75923800 – mail: axeltorv@apoteket.dk  
Udbringning privat kun kr. 25,- ring 75 92 38 00 
v/Føtex City 
åben mandag – fredag kl. 8 – 19 
Lørdag kl. 8 - 18 
Vagt apotek – søndag og helligdage kl. 10-13 
Nymarksvej ved Brugsen 
Åben mandag – fredag kl. 9.30 – 18.00 
Lørdag kl. 9 – 14 
Sundhedshuset 
Åben mandag – fredag kl. 8 – 16.30 
Lørdag kl. 9 - 13 
Danske Seniorer 35 37 24 22 
Formand for Nordbo Senior 20 84 71 39 
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Tovholder Margit Jørgensen 25 34 76 72 
Tovholder Birthe Hansen 61 68 80 17 
Tovholder Bent Iversen 75 92 84 79 
Tovholder Bjarne Dueholm 22 60 81 00 
Tovholder Benny Lauridsen 51 32 61 25 
 

Hjemmesiden 
 
Nordbosenior.dk 

 

Du kan finde alle tidligere ugebreve på vores hjemmeside  
nordbosenior.dk eller KLIK HER 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 
 Du kan finde mere om NORDBO SENIOR på vores hjemmeside 

nordbosenior.dk 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Nordbo Senior kan du 
framelde dig ved at give besked på mail til 
 

kasserer@nordbosenior.dk 
 

 

Bedre er en 

mand husløs 

end hus 

mandløs! 

Mvh Nordbohuset 
 

https://www.nordbosenior.dk/index.asp?loadContent=454077
mailto:kasserer@nordbosenior.dk

