Torsdag den 10. februar 2022 kl. 14.00
Sted: Frørup forsamlingshus

”Med kort og kompas i det grønlandske fjeld”

Foredrag med fotos v/ tidl. skovfoged, skytte og friluftslærer
Jørn Folner, Ærø.
Jørn har gennem mange år rejst over store dele af verden, men
den grønlandske natur står stadig
hans hjerte nærmest.
Stilheden, renheden, faunaen
og dyrelivet derude i fjeldet.
Kom og hør Jørn fortælle i
glimt fra mere end 30 års
fjeldvandringer blandt moskusokser,
rener og sneharer i det grønlandske
fjeld.
Kaffebord Pris 35 kr.

Tårup—Frørup Seniorklub
Klubben for de unge, der er blevet ældre

Program 2021-2022
Kom og vær med
Alle — som har lyst er velkomne

Tirsdag den 15. marts 2022 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 11. marts
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og 1 glas dessertvin

Torsdag den 5. maj 2022 Udflugt
Program følger senere, men reserver dagen
Med venlig hilsen fra komiteen
Jette og Kjeld Larsen Tlf. 20 53 23 35
Nanna Svends Tlf. 21 73 07 14
Bjarne Olsen Tlf. 24 49 65 38

Stor underjordisk by fundet i regionen Kappadokien i Tyrkiet.Et boligbyggeri har måske afsløret det største gemmested, der nogen sinde er fundet i Kappadokien. Det underjordiske tilflugtssted kan have givet ly til
tusindvis af mennesker i krisetider.

Tirsdag den 7. september 2021
Udflugt til Koldinghus

Hovedmålet for udflugten er Kolding hus, hvor der vil blive en guided
rundtur i to hold på maksimalt 25 deltagere på hvert hold. Der vil også
blive tid til at gå lidt på egen hånd. Der bliver mulighed for at se dronningens broderier, som udstilles på Koldinghus i denne tid.
Kaffe med kage i madkælderen på Koldinghus
Holdt ved Syddansk Universitet Kolding, hvor der bliver lejlighed til at
se det meget specielle og flotte byggeri udefra og indefra. Facaden er
meget imponerende med alle sine trekantede solafskærmninger og foyeren med sit trappeforløb og altaner med plantevægge er også et besøg
værd.
Ophold på rasteplads på vej hjem, hvor der er sandwich med øl/vand.
Afgang :
Tårup forsamlingshus
”
Frørup ved busholdepladsen
”
Ørbæk ved Rosengården / Stationsvej
Hjemkomst
(ved første stop Ørbæk )
ca.

kl. 12:30
kl. 12:40
kl. 12:50.
kl. 20:00

Ved mindst 30 deltagere pris 250 kr. inkl. entre Koldinghus, guided tur,
kaffe/te med kage samt øl/vand og bolle med pålæg på hjemtur.
Ved mindst 40 deltagere pris 200 kr.
Ved færre end 30 tilmeldte aflyses udflugten.
Tilmelding til komiteen senest mandag den 30. august, men meget gerne før. Der køres med liftbus, så kørestolsbruger kan komme med.

Torsdag den 16. september 2021 kl. 14,00
Sensommermøde i Frørup præstegård
En eftermiddag med sang, historier og kaffebord.

Se annonce i Lokalavisen Nyborg. Menighedsrådet er vært ved kaffen.

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18. 00 Høstfest
Sted: Tårup forsamlingshus

Menu: Suppe og oksesteg med peberrodssovs, kaffe og småkager.
Taffelmusik og musikalsk underholdning ved gruppen ”Musik fra hjertet”
bestående af guitar, harmonika, kontrabas/mandolin samt 3 - 4 sanglærker.

Tilmelding til komitéen
senest fredag den 8. oktober
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas vin/ øl / vand

Torsdag den 18. november 2021
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. Landskabet har fået et ejendommeligt udseende, fordi det igennem årtusinder er blevet 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 afspejler den fromhed, der endnu er karakteristisk for den ortodokse kirke.
I de senere år har der været en stigende interesse for den ortodokse kirkes billedverden. 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 hovedkirke Hagia Sophia som moske.

Kaffebord, Pris 35 kr.

Torsdag den 13. januar 2022 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 biografen 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

