
Tårup—Frørup Seniorklub 
 
            Klubben for de unge, der er blevet ældre 
 
        
Program 2020-2021 
 
Kom og vær med  
 
Alle — som har lyst - 
er velkomne 

Med venlig hilsen fra komiteen 
 

Karen og Otto Mortensen Tlf. 65 37 14 25 

Jette og Kjeld Larsen Tlf. 20 53 23 35 
Elsebeth og Benny Petersen Tlf. 30 29 53 99 
Bjarne Olsen Tlf. 24 49 65 38 

Bemærk at det er muligt at bestille telekørsel til at komme til og fra 
aftenarrangementerne. Telekørslen bestilles senest 2 timer før der 
skal køres på telefon 63112255. Bestil dog hellere tidligere både 
til turen til og fra. Der kan betales med kontanter i bilen, men ikke 
med kort. 

Torsdag den  6. maj  2021  Udflugt 
Program følger senere, men reserver dagen 

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 18. 00 Forårsfest 
Sted: Frørup forsamlingshus 
Menu: Lakseroulade, lune frikadeller med varm kartoffelsalat og dessert. 
Kaffe med småkager 
Sang og musik/underholdning  
Tilmelding til komitéen senest fredag den 12. marts 
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og 1 glas dessertvin 

Torsdag den 11. februar 2021 kl. 14.00 
Sted: Frørup forsamlingshus 
Program: Musikalsk underholdning ved  
Pastor Olsens Kvartet 
Pastor Olsen's Kvartet. Svaret på  
dine musikalske bønner. Pastor Olsen's  
kvartet består af fire gudfrygtige svende , 
som i den grad elsker at underholde med  
et alsidigt program med bl.a. Kim  
Larsen sange, sømandsviser mv.  
Glæd jer til en festlig forestilling. 
Kaffebord Pris 35 kr. 

Stor underjordisk by fundet i regionen Kap-
padokien i Tyrkiet.Et boligbyggeri har må-
ske afsløret det største gemmested, der no-
gen sinde er fundet i Kappadokien. Det un-
derjordiske tilflugtssted kan have givet ly til 
tusindvis af mennesker i krisetider. 

Tirpitz museet beliggende i klitterne 



Torsdag den 14. januar 2021 kl. 14.00  
Sted: Tårup forsamlingshus 
Program: Sangerinden Lise Nees underholder  
med sit program ”Danske Film- og Revysange. 
Sangene fra de danske film og revyer er en hel sangskat 
af små perler, der minder os om dejlige stunder i biogra-
fen eller sange, vi har sunget med på, når de blev spillet i 
radioen. Lise Nees har modtaget undervisning af Barbara 
Streisands sanglærer. Hun optræder i smuk kjole. 
Kaffebord  og Bankospil  (5 kr. per plade)   
Pris: 35 kr. samt medbragt sidegevinst 

Torsdag den 3. september 2020 kl. 14.00 
Sensommermøde i Frørup præstegård  
Program se i lokalavisen. Menighedsrådet giver kaffe. 

Torssdag den 17. september 2020 
Udflugt  til  egnen omkring Oxbøl, Hjerting Kirke: 
skulpturen Mennesket og Havet, Tirpitz Museum 
Hovedmålet for udflugten er det nye Tirpitz museum ved Oxbøl, der 
ligger i det fredelige klitlandskab, bag den gamle kanonbunker fra 2 ver-
denskrig. Museet byder på mange spændende udstillinger relateret til 
vestkysten og 2. verdenskrig, og vi starter hele oplevelsen med, at en 
guide kommer ind i bussen og introducerer os til museet, før vi træder 
indenfor på egen hånd. Her får vi alle uddelt en autoguide, som følger 
os lidt af turen, mens vi er inde i museet.  

Inden middagen på Den Røde Okse skal vi se Hjerting Kirke og den 9 
meter højre skulptur med 4 mennesker, der skuer ud over havet. 

Afgang :      Tårup forsamlingshus                                     kl. 08:00 
    ”               Frørup ved busholdepladsen                          kl. 08:10  
     ”              Ørbæk  ved Rosengården / Stationsvej          kl. 08:20.  
Hjemkomst  (ved første stop  Ørbæk )  ca. kl. 19:30 
 
Ved mindst 40 deltager pris  550 kr. inkl. kaffe / te  med ostemad om 
formiddagen. middag med 2 retter  (Drikkevarer til middagen købes se-
parat) samt øl/vand og bolle med pålæg på hjemtur. 
Ved 35-39 deltager pris 600 kr. 
Ved færre end 35 tilmeldte aflyses udflugten. 
Tilmelding til komiteen  senest onsdag den 2. september, men meget 
gerne før. 

Se nærmere omtale i indlagte beskrivelse 

 

Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18. 00 Høstfest 
Sted: Tårup forsamlingshus 
Menu:  Suppe og oksesteg med peberrodssovs, kaffe og småkager. 
Musik, sang, fællessang samt præsentation af forskellige fugle med bille-
der ved 

Torsdag den 12. november 2020 
kl. 14.00 Efterårsmøde 
Sted: Tårup forsamlingshus 
Hulekirker i Tyrkiet. Foredrag med billeder ved tidligere biskop i 
Odense Kresten Drejergaard. 
Midt inde i Tyrkiet i Anatoliens højland ligger provinsen Kappadokien. Land-
skabet har fået et ejendommeligt udseende, fordi det igennem årtusinder er ble-
vet formet af vulkansk aktivitet. I dette bjerglandskab ligger der i tusindvis af 
huler, hvoraf nogle hundreder i middelalderen har været i brug som kirker. Nu 
er de forladte. Men i en del af dem er der velbevarede kalkmalerier, som afspej-
ler den fromhed, der endnu er karakteristisk for den ortodokse kirke. 
I de senere år har der været en stigende interesse for den ortodokse kirkes bil-
ledverden. Netop i Danmark burde vi have en særlig sans for den billedverden, 
som præger den ortodokse kirkes fromhed og gudstjeneste, for hos os har vi en 
tilsvarende rig billedverden i vore salmer. 
Situationen omkring de kristne mindretal er særligt aktuel i Tyrkiet i disse tider, 
hvor Præsident Recep Erdugan har genåbnet den oprindeligt ortodokse hoved-
kirke Hagia Sophia som moske.  
Kaffebord, Pris 35 kr. 
 

Bodil og Hans Rytter og ekstra musiker. 
Tilmelding til komitéen  
senest fredag den 9. oktober 
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas vin/ øl / vand  


