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Mandag den 17. juni kl. 08.30 – ca. 18.00  
Mødested: P-pladsen ved Stålværksgrunden på Vestervold, Varde 
Tur til den gamle digegreves gård og Schackenborg 
På turen til Ballum får vi kaffe og rund-
stykker i bussen. I Ballum besøger vi Dige-
grevens Gård, hvor Christian Lorenzen 
guider os på turen ”Spor i Marsken”, der 
dækker over alt om marskbøndernes vilkår, 
kulturhistorie mm.  
En Digegreve er formand for Digelaget, 
som er ansvarlig for pasning af diget. Digegrevens Gård har fået sit navn, fordi 
gårdens seneste beboer og hans far før ham var Digegreve. Vi spiser frokost på 
gården. 
Efter frokost kører vi til Møgeltønder, hvor vi besøger Schackenborg Slot, hvor 
vi får en rundvisning og hører om slottet og stedets historie, om feltherren og na-
tionalhelten Hans Scack, som byggede slottet, om slottets beboere gennem tiden 
og om guldfundene ved Gallehus. 
Forventet ankomst til Varde kl. 18. 
Pris: 500 kr. / 600 kr. ekskl. drikkevarer.  
Tilmelding og betaling senest mandag den 20. maj til Kurt Pedersen  
e-mail: ruthkurt@icloud.com, (5188 7168.  
Konto i Sydbank:  Reg. 7700 konto 1338177.  
 
 

 ved sen framelding o.l. 
Nødtelefonnr.  2968 3298 
              Leif Jørgensen  
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Program for 1. halvår 2019 
 

Seniorbestyrelsen består af: 
Leif Jørgensen, formand 
Ella Pedersen, næstformand 
Kurt Pedersen, kasserer 
Marie Aggeboe 
Alice Nielsen 
Tilmelding til arrangementer: 
Marie Aggeboe  ( 2085 3616 
marieaggeboe@gmail.com 
 
               
 

Fra	seniorernes	juletur	til	Lønne	Kirke	december	2018	
FotoFFort  

Foto: Frede Baldersbæk Nielsen 



 
  

 

Tirsdag den 29. januar kl. 13.00 – Varde Bio, Kræmmergade 9 
”The Square” 
Christian er kunstnerisk leder af et museum i Stockholm. 
Mens han gør klar til åbningen af museets næste installati-
onsprojekt, The Square, udsættes den succesfulde kurator for 
tricktyveri på åben gade. Hændelsen får ham til at tage sagen 
i egen hånd, og sammen med sin assistent opsporer han ger-
ningsmandens lejlighedskompleks. 
Hvad der herefter følger, er en serie af mindre heldige beslut-
ninger, mødet med en aparte journalist og lanceringen af en 
PR-kampagne, der får lige rigeligt med opmærksomhed. 
'The Square' mestrer den svære balance både at være humoristisk og underhol-
dende og samtidig udfordrende på et kunstnerisk plan. 
Danske Claes Bang fik med filmen et stort internationalt gennembrud. 
Filmen varer ca. 21/2 time. 
Efter filmen er der kaffe og brød i Rådhuscaféen, Torvet 3, Varde    
Pris for hele arrangementet: 50 kr. / 100 kr. 
Tilmelding senest mandag den 21. januar. 
 

Mandag den 11. marts kl. 15.00 – Rådhuscafëen, Torvet 3, Varde. 

Ib Katznelson – tidligere koncentrationslejrfange 
Det lykkedes mange danske jøder at flygte til Sverige i okto-
ber 1943, men så heldige var alle desværre ikke.  
Med afsæt i sin bog "Lad ham dø" fortæller Ib Katznelson om 
den dramatiske aktion mod Syrefabrikken på Amager, hvor 
han som toårig sammen med sine forældre blev arresteret. Ib 
og hans mor havnede i den berygtede kvindekoncentrations-
lejr Ravensbrück og blev senere, under livstruende omstæn-
digheder, ført til Theresienstadt. Herfra blev de hentet hjem af 
De hvide Busser i 1945.  
Efter arrangementet afholdes generalforsamling. 
Pris for hele arrangementet: 0 kr. / 100 kr. 
 
Tilmelding senest mandag den 4. marts. 

 
 

Onsdag d. 24. april kl. 13.00 
Byrundtur i Varde med Holger Grumme 
Vi mødes kl. 13.00 ved Otto Frellos 
gavlmalerier på Kong Svends Plads. Her 
hører vi om Frellos liv og forunderlige 
kunst, desuden hører vi om Sct. Jacobi 
Skole før og måske nu. 
Derefter går vi forbi Den Palludanske 
Gård og stopper op udenfor det gamle 
apotek, inden turen går videre gennem 
stemningsfulde Nikolaikirkestræde til 
Sct. Nicolai Kirkeplads, hvor vi hører 
om den nu nedrevne kirke og dens be-
tydning for byen. 
Når vi mere, går turen gennem det smukke Arnbjerg Anlæg – her fortælles om 
anlæggets historie mm. 
Kl. ca. 14.45 slutter turen ved Rådhuscaféen, hvor vi får eftermiddagskaffe. Her 
bliver der rig mulighed for at få uddybet rundturen eller stille spørgsmål. 
Pris for hele arrangementet: 50 kr. / 100 kr. 
Tilmelding senest mandag den 15. april. 
 
 
Den først angivne pris ved arrangementerne er for 
medlemmer og ægtefæller. Den anden pris er for ægt-
fæller, som har været lærere, men som ikke er med-
lemmer af Danmarks Lærerforening. 


