
Tårup—Frørup Seniorklub 
 
            Klubben for de unge, der er blevet ældre 
 
        
Program 2018-2019 
 
Kom og vær med  
 
Alle — som har lyst - 
er velkomne 

Tirsdag den  7. maj  2019  Udflugt 
 
Program følger senere, men reserver dagen 

Telekørsel 
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. 

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 og Asta Madsen 
tlf. 88 13 27 04 

Kvindeanstalten på Sprogø 
var ikke et fængsel, men de 
indsatte var der på ubestemt 
tid .”Hvis du ikke opfører 
dig ordentligt, kommer du 
derud.” Når færgen passere-
de Sprogø, var det alminde-
ligt, at piger blev truet med, 
at de ville blive anbragt på 
et sted i Danmark, det var 
umuligt at flygte fra. 

I alt har ca. 500 piger i 
perioden fra 1923 til 1961 
den skæbne at være blevet 
anbragt på Sprogø.  

Onsdag den 6.febr. 
fortæller Carsten 
Egø Nielsen om  
 pigerne. 



        
 

Torsdag den 6. september 2018 kl. 14.00 
Sensommermøde i Frørup præstegård 
André Friis Møller ”Om Norge, historie og kultur” 
Fællessang og kaffebord 
Menighedsrådet giver kaffe 

Onsdag den 19. september  
Udflugt  til  Fåborg og omegn 
Afg: Tårup kl. 12,10 Frørup kl. 12,20 Ørbæk kl. 12,30 
Ankomst til Fåborg ca. 13,30. Besøg på Fåborg Arrest, kort 
introduktion og derefter individuel rundgang i arrestens fire 
etager. Kaffe med kage i ”Det Hvide Pakhus. På hjemturen 
kort ophold ved Bøjden Nor. Hjemkomst ca. 18,00. 
Tilmelding til komitéen senest 6. september men gerne før 
Pris:  200 kr. Den anførte pris forudsætter god tilslutning 
 

Onsdag den 10. oktober kl. 18. 00 Høstfest 
Sted: Tårup forsamlingshus 
Menu:  Suppe og oksesteg med peberrodssovs,  
kaffe og småkager 
Sang og musik/underholdning ved 
Sonja og Hans, Ørbæk 
 

Tilmelding til komitéen senest fredag den 5 oktober 
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas vin/ øl / vand  

Onsdag den 14. november kl. 14.00 Efterårsmøde 
Sted: Frørup forsamlingshus 
Program:   Gårdejer Knud Rasmussen, Svindinge 
På cykel fra Gdansk, Polen til gården i Ukraine. Knud Ras-
mussen fortsætter sin fortælling om, hvordan han og hans ko-
ne støtter opbygningen af et moderne landbrug i Ukraine. 
. 
Kaffebord Pris: 35 kr.  

Torsdag den 6. december 2018 kl. 14.00 Adventsmøde 
Sted: Tårup forsamlingshus 
Program: Advents underholdning med sang og musik ved  
Bjergbankens Cabaret ved Per Rye og Birgit Holm 
Livets gang i musik og sang 
Kaffe og  æbleskiver  
Oplæsning  ved André Friis Møller. 
Pris 35 kr. 
 
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 14.00  
Sted: Tårup forsamlingshus 
Program:  Lindø Harmonikaklub, Mesinge,  
underholder afvekslende med fællessang. 
Kaffebord  
Bankospil    (5 kr. per plade)  
Pris: 35 kr. samt medbragt sidegevinst 
 

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 14.00 
Sted: Frørup forsamlingshus 
Program:    Pigerne på Sprogø 
ved  Carsten Egø Nielsen, Slagelse 
Kaffebord 
Pris 35 kr 

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18. 00 Forårsfest 
Sted: Frørup forsamlingshus 
Menu: Lakseroulade,lune frikadeller med varm kartoffelsalat, dessert 
 
Kaffe med småkager 
Sang og musik/underholdning  
 
Tilmelding til komitéen senest fredag den 15. marts 
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og 1 glas dessertvin 


