
Aktiviteter i Kultur- og Borgerforeningen Haderslevhus 2019 

Kultur- og Borgerforeningen Haderslevhus er nu klar med programmet for 2019. Vi har fået stablet et godt 

og varieret program for seniorer på benene.  

 

Formålet med Kultur- og Borgerforeningen Haderslevhus er at forebygge ensomhed, fremme det sociale 

samvær samt den mentale sundhed. Dette gøres gennem bevægelse, sociale aktiviteter og mindeværdige 

oplevelser.   

Det er vigtigt at have fokus på de ting, der binder os sammen i lokalsamfundet, og som giver liv og energi i 

hverdagen. Tryghed, nærvær og samvær er nøgleord for aktiviteterne. 

Aktiviteterne vil skiftevis være af mere eller mindre fysisk krævende karakter.   

Vi har fået bevilliget 100.000 kr. ud af ansøgt 140.000, så vi har skåret nogle aktiviteter fra, således at 7 

hovedaktiviteter kan nå at blive afholdt flere gange i år. 

Instruktør i dans: Randi fra Randi’s dans. 

Guidet rundtur og fortællerklub/foredrag ved Haderslevhus. 

Senior, stolemotion og mindfullness i samarbejde med uddannede coaches. 

Bingo Banko behøver ingen instruktør. Formanden er opråber.  Der skal dog søges forskellige præmie-

sponsorater. 

Medlemskontigentet er sat til 350 kr. pr år – hvilket giver halv pris på adgangsbilletten til ovenstående 

aktiviteter.  

Er man ikke medlem af foreningen vil deltagergebyret lyde på 50 kr. pr. gang.  

Medlemmer af Borgerforeningen får entré til halv pris ved de nedenfor nævnte arrangementer.  

 

Kultur- og Borgerforeningen 

Haderslevhus:  

 

Kontaktoplysninger 

Mail: borgerforeningenHH@gmail.com 

 

Formand: Flemming Lorenzen 

 

Kontooplysninger Cvr. nr. : 33610521 

 

Nem konto nr. : 7932 1066007 

 

 

 

mailto:borgerforeningenHH@gmail.com


  Program 2019: Kultur- og Borgerforeningen Haderslevhus 

 

Dato Borgerforeningens Program 
 

Instruktør 

06-05-2019 Vild med dans /Ballroom dans/Standard dans 

 

Randi 

13-05-2019 · Foredrag/Fortællerklub og guidet rundtur  

 

Haderslevhus 

20-05-2019 · Salsa/ Latin Dance  

 
Randi 

27-05-2019 · Retro Mix  - dansehits fra årtierne 

 
Randi 

30-05-2019 · Retro Mix  - fællesspisning og dans 

 
Foreningen 

03-06-2019 · Bingo Banko 

 
Foreningen 

17-06-2019 · Line Dance og Swing (Rock n Roll) 

 
Randi 

24-06-2019 · Senior-Yoga , stolemotion og mindfullness 

 

Foreningen 

01-07-2019 · Foredrag/Fortællerklub og guidet rundtur  

 

Haderslevhus 

27-07-2019 · Fællesspisning og sommerdans 

 
Foreningen 

19-08-2019 · Bingo Banko 

 
Foreningen 

26-08-2019 · Vild med dans /Ballroom dans/Standard dans 

 

Randi 

02-09-2019 · Foredrag/Fortællerklub og guidet rundtur  

 

Haderslevhus 

09-09-2019 · Retro Mix  - dans 80’er stil Randi 

13-09-2019 · 80’er fest 

 
Foreningen 

16-09-2019 · Bingo Banko 

 
Foreningen 

23-09-2019 · Salsa/ Latin Dance 

 
Randi 

30-09-2019 · Senior-Yoga , stolemotion og mindfullness 

 

Foreningen 

07-10-2019 · Line Dance og Swing (Rock n Roll) 

 
Randi 

21-10-2019 · Vild med dans /Ballroom dans/Standard dans 

 

Randi 

28-10-2019 · Foredrag/Fortællerklub og guidet rundtur  

 

Haderslevhus 

04-11-2019 · Retro Mix  - dans 

 
Randi 

11-11-2019 · Bingo Banko 

 
Foreningen 

18-11-2019 · Salsa/ Latin Dance 

 
Randi 

25-11-2019 · Senior-Yoga , stolemotion og mindfullness 

 

Foreningen 

02-12-2019 · Line Dance og Swing (Rock n Roll) 

 
Randi 

09-12-2019 · Vild med dans /Ballroom dans/Standard dans 

 

Randi 

15-12-2019 · Foredrag/Fortællerklub og guidet jule-rundtur  

 

Haderslevhus 

16-12-2019 · Retro Mix  - dans til julehits gennem tiderne 

 

Randi 

28-12-2019 Julefrokost og julebal 

 
Foreningen 

 

 

  

 

 


