
Vojens Pigeklub 

Vel mødt til Pigeklubbens arrangementer 

     

Program 2022 / 2023 

HUSK – har du symptomer på sygdom, så bliv hjemme og meld afbud  
 

Torsdag, den 15. september 2022 kl. 19.00 i Sognegården 

Vi starter sæsonen op med arrangementet Toner af Guld. 

Duoen består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær, der bor i Bjerring på Viborg egnen. De turer landet rundt 

med bl.a. kirkekoncerter og deres koncertforedrag: ”Matador i ord og toner” samt ”The Sound og Music”- 

Vi skal nyde sangene og fortællingen om Familien Trapp fra ”The Sound of Music”   

Kan du ikke vente, så kan du tage en forsmag ved at klikke på nedenstående link: 

https://music.youtube.com/watch?v=_XlyEqXpGS8&list=RDAMVM_XlyEqXpGS8 

Tilmelding: Helga – tlf. 30 32 81 67 – mail: franker6500@gmail.com 

Pris: 100,00 kr. 

 

Torsdag, den 13. oktober 2022 kl. 13.30  

Klubben forsøger sig, i denne sæson, med et eftermiddagsarrangement. 

Vi aflægger et spændende besøg hos Lokalhistorisk Forening i Danmarksgade 16, hvor 

vi vil få et indblik i, hvordan de registrerer og finder frem til materialerne i deres 

samlinger. Derefter vil de fortælle om de ”Forsvundne bygninger i Vojens” i billeder og 

tekst. Til sidst vil der være mulighed for at se arkivet og deres store magasinsamlinger.  

Tilmelding: Aase – tlf. 61 27 33 42 – mail: aase.r.larsen@gmail.com 

Pris: 75,00 kr. 

 

Torsdag, den 3. november 2022 kl. 19.00 i Sognegården 

”Giv dit liv et serviceftersyn”  

Vi får besøg af den populære TV læge Peter Qvotrup Geisling.  

Han skriver:”Publikum skal først og fremmest have en rigtig sjov aften, når jeg er  

på besøg. Humor skal jo være sundt, så jeg har en masse sjove og tankevækkende 

historier med fra ”Lægens bord”, ”Ha’det godt”, ”Diagnose søges” og de andre tv 

programmer, jeg har lavet igennem årene, 

når jeg kigger forbi” 

Tilmelding: Aase – tlf. 61 27 33 42 – mail: aase.r.larsen@gmail.com                 

Pris: 150,00 kr. 
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Torsdag, den 24. november 2022 kl. 18.00  i Sognegården 

Traditionen tro, afholder vi vores årlige, hyggelige julefrokost med lækker 

mad, sang, diverse overraskelser, og ikke mindst det sociale samvær som vi 

sætter i højsædet i Pigeklubben.  

Vi har valgt, at vi, i år, vender tilbage til Sognegården igen.   

Egne drikkevarer skal medbringes.  

HUSK at medbringe det gode humør – Festlige indslag er velkomne 

Tilmelding: Edith – tlf. 61 77 22 07 – Mail: flemmingkahl@webspeed.dk  

Pris: 150,00 kr. 

 

Torsdag, den 19. januar 2023 kl. 19.00  i Sognegården 

”I en blanding af sang og anekdoter fortæller jeg om mit liv og mine værdier” -  

En spændende aften med Folketingspolitiker Hans Christian Schmidt. 

Tilmelding: Kirsten – tlf. 40 37 75 24 – mail: kisserogfrede@mail.dk 

Pris: 75,00 kr. 

 

Torsdag, den 23. februar 2023 kl. 19.00 i Sognegården 

Kaj Ross-Hansen har som berejst pilot, præst og flyverpræst berørt  

og inspireret mange mennesker gennem sit 80-år lange liv.  

Hans egen verden går fra Haderslev og Hertug Hans Kirke,  

hvor han kom hver søndag, til han blev fem år.  

Kirken har en særlig plads i hans erindringer og i hans tro -  

måske mest som et skrækeksempel, som han siden har kæmpet imod hele sit liv. 

Et spændende og ikke mindst underholdende foredrag som du ikke må gå glip af. 

Tilmelding: Linda – tlf. 40 50 40 36 – mail: linda1662@icloud.com 

Pris: 75,00 kr. 

 

Onsdag, den 29. marts og torsdag, den 30. marts 2023 kl. 19.00 

Sidste sæson besøgte vi Friis & Schmidt, Vestergade 15, hvor der blev vist tøj til 

efteråret og vinteren 2021/2022. Denne sæson har vi sammen med personalet valgt, at det 

skal være forårs- og sommermoden 2023 vi skal se. 

Så kom til et par hyggelige timer, hvor der er lagt op til en spændende aften sammen med  

Maj-Britt og 2 x Anita. 

Der vil i løbet af aftenen også vil blive serveret lidt godt til ganen. 

BEMÆRK: MAX. Antal 50 personer pr. aften, så ”først til mølle” princippet.  

Det er vigtigt, at du oplyser, hvilken dato du ønsker at deltage 

Tilmelding: Kirsten - tlf. 40 37 75 24 kisserogfrede@mail.dk 

Pris: 100,00 kr. 
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Onsdag, den 19. april 2023 kl. 19.00 – i Sognegården 

Generalforsamling  

Klubben er vært ved kaffe / the m.m., og vi spiller lotto, hvor der som 

sædvanligt er flotte gevinster.  

På grund af traktementet er tilmelding nødvendig 

Evt. forslag indsendes til formanden SENEST 8 dage før generalforsamlingen. 

Tilmelding: Edith – tlf. 61 77 22 07 – Mail: flemmingkahl@webspeed.dk  

 

Onsdag, den 10. maj 2023 – Sommerafslutning 

Bestyrelsen arbejder på at gentage succesen for sommerafslutningen på 2022. 

Så snart vi har arrangementet klar vil det blive sendt ud via mail, samt lagt på vores hjemmeside og Facebook.  

Glæd jer, det skal nok blive en hyggelig sommerafslutning, som det plejer. 

Mødetid: kl. ?  

Tilmelding: Helga – tlf. 30 32 81 67 – Mail: franker6500@gmail.com 

Pris: Forventet 300,00 kr.  

 

Tilmelding skal ske til de personer i bestyrelsen, der står under, hvert 

arrangement – derefter er sidste tilmelding til alle arrangementer 

SENEST en uge før.  

Ved afbud efter tilmeldingsfristen ser vi os nødsaget til at tage betaling. 

Tilmeldinger på hjemmesiden og Facebook accepteres ikke.    

Ret til ændringer forbeholdes. 

Bestyrelsen:  

Aase Raahauge Larsen ( Formand ) Brageslund 2 -  tlf. 61 27 33 42 aase.r.larsen@gmail.com 

Kirsten Petersen ( Næstformand )  Bellisvej 6 – tlf. 40 37 75 24 kisserogfrede@mail.dk 

Edith Kahl ( Kasserer ) Glentevej 12 – tlf. 61 77 22 07 flemmingkahl@webspeed.dk 

Helga Franker Christensen ( Sekretær )  Fyrremejsevej 6 – tlf. 30 32 81 67 franker6500@gmail.com 

Linda Jørgensen ( Bestyrelsesmedlem ) Dyssebakken 79 – tlf. 40 50 40 36 linda1662@icloud.com 

Klik ind på Pigeklubbens hjemmeside www.vojenspigeklub.dk  

her vil du finde div. oplysninger – så brug siden 
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