Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 14.00

Sted: Frørup forsamlingshus
Program: Arkivleder cand phil i historie Jytte Raun fortæller om de fynske tysklandsarbejdere – hvem var de, og
hvorfor tog de til Tyskland for at arbejde under Besættelsen fra 1940 til 1945.
Jytte Raun fremlægger interview med 3 tysklandsarbejdere
om hvordan de oplevede deres ophold i Tyskland under krigen.
Kaffebord Pris 35 kr.

Tirsdag den 17. marts 2020 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 13. marts
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og 1 glas dessertvin

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

Program 2019-2020
Kom og vær med
Alle — som har lyst er velkomne

Tirsdag den 12. maj 2020 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

Tommy Hansen præsenterer
John Mogensen ved
høstfesten

Torsdag den 5. september 2019 kl. 14.00
Sensommermøde i Frørup præstegård
Program se i lokalavisen. Menighedsrådet giver kaffe.

Onsdag den 11. september 2019
Udflugt til Skarø

Turen starter i Svendborg på Højestene færgen,med afgang kl. 11,00 og
vi sejler gennem det skønne Svendborg Sund ud til Skarø. Sejlturen tager 35 min. Vi starter turen med en Strandsafari frokost i Cafe´ SommerSild, der har eget røgeri. Herefter deles gruppen op i to hold. Det er
tid til at blive ført ud på oplevelse med henholdsvis naturguiden og øguiden. Efter 90 minutters oplevelse og fortælling mødes vi alle i Cafe´
SommerSild til kaffe og hjemmebagt kage med skum og bær. Holdene
bytter guider og inviteres igen ud på ø-opdagelse. Dagen slutter på havnemolen, hvor vi alle sammen mødes til afsked og Højestenefærgen sejler gæsterne tilbage til Svendborg med ankomst 17,30.
Pris 400 kr. for Færgebillet fra Svendborg retur, Frokost i Cafe´ SommerSild inkl. 1 øl/vand eller et glas vin, to guider hele ø-dagen og Kaffe
med hjemmebagt kage.

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 14.00 Efterårsmøde

Sted: Frørup forsamlingshus
Program ved teatret Katakomben, skuespiller Agnethe Bjørn og
pianist Lisbeth Sylvest
” ER VI DE GAMLE UNGE ELLER DE UNGE GAMLE ”
En musikalsk underholdning om det at blive gammel, men ikke at
have lyst til at være gammel. Om livet, kærligheden, venskabet, alderen og døden. For dem der har levet en stund og måske føler
”tidens tand” gnave i kroppen.
Tekster af Benny Andersen, Piet Hein, PH, Jeppe Aakjær, Søren Kierkegaard
m.fl. Musik af den svenske sangerinde Barbro Hørberg m.fl.

Kaffebord, Pris 35 kr.

AGNETHE BJØRN
Har været professionel skuespiller i mere end 50 år Er uddannet på Ålborg Teater og har
været engageret på flere forskellige teatre i Danmark og
Norge. Har siden 1985 drevet
eget teater, Teatret Katakomben.

Samkørsel i egne biler til færgelejet i Svendborg Havn, hvor biler parkeres. Samlet start fra parkeringspladsen ved Frørup Andelskasse med afgang kl. 9,50. Samkørsel koordineres af komitéen efter tilmelding. Tilmelding til komitéen senest tirsdag 27. august. Gerne før

Adventsmødet, der plejer at blive holdt i december,

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18. 00 Høstfest

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 14.00

Sted: Tårup forsamlingshus

Menu: Suppe og oksesteg med peberrodssovs, kaffe og småkager
Der er dømt fællessang, røde seler, fuldskæg og nostalgi af bedste skuffe,
når Tommy Hansen efter middagen underholder med sange og anekdoter
af og om John Mogensen.
Tommy Hansen har stor forkærlighed for John Mogensens sange og har
bl.a. spillet hovedrollen som John i cabareten “Så længe jeg lever - en
nat med John Mogensen”.
Under middagen hygge musik
Tilmelding til komitéen
senest fredag den 4. oktober
Pris: 150 kr. inkl. 1 glas vin/ øl / vand

LISBETH SYLVEST
Pianist og organist.
Er akkompagnatør i
mange forskellige
sammenhænge. På
teater, til revy, kor
m.v.

er aflyst efter nogle år med vigende interesse.

Sted: Tårup forsamlingshus
Program: Organist Anne Marie og og bratchist Knud Erik Jørgensen
spiller og underholder bl.a. med sange fra højskolesangbogen – fokus på
de 4 ”store” – Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald
Aagaard. Desuden fokus på violinen, bratschen og klaveret.
Anekdoter og næsten sandfærdige historier
fra et langt musikerliv samt musik og sang
fra de gode gamle dage, da verden ikke som
nu var af lave.

Kaffebord og Bankospil
(5 kr. per plade)
Pris: 35 kr. samt medbragt sidegevinst

