
Program
18. januar – 11. marts

2022

Ferritslev Fritidshus * Ørbækvej 916A*5863 Ferritslev Fyn
www.ferritslev-fritidshus.dk mail@ferritslev-fritidshus.dk
Betaling af billetter og kontingent på netbank: 0828-505617

Så må vi igen have film – foredrag – koncerter – teater.
Her er programmet for resten af januar og hele februar.

Indtil videre er der krav vedr. mundbind og Coronapas.
Mundbind skal man have på når man kommer og går.

Bankospil kl. 19.00 for medlemmer med pårørende
Der spilles d. 24. januar, 7.+ 21. februar, 7. + 21. marts

Gå klubberne – mandage: kl. 09.00 større tur. kl. 09.30
mindre tur. Gå klubbens julefrokost: Fredag d. 21. januar.

Info er mailet til Gå klubbens deltagere.

Voksenfilmprogrammet er vedlagt til husets medlemmer.
Det dækker januar-februar-marts måned.

Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 12.00-15.00

HyggeTirsdag
Vi starter med lidt at spise.
Inkl. en øl eller sodavand. Derefter hygge
med forskellige indslag. Vi starter serien
med årstalsfilm – i dag 1960 og lidt fællessang
med Jytte på harmonika.
Anne Pedersen og Jytte Andersen
hjælper denne eftermiddag.

Pris inkl. spise og kaffe: 60 kr.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 12.00-15.15

Spisning og eftermiddagsbanko
Pris inkl. mad, kaffe og 6 spilleplader: 70 kr.

Ekstra plader 5 kr. pr stk.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 14.00

Seniorbio og kaffe
I dag skal vi se og høre Wiener Philharmonikernes Nytårskoncert fra 2019
01: Schonfeld-marsch
02: Transactionen, Walzer
03: Elfenreigen
04: Express, Polka Schnell
05: Nordseebilder, Walzer
06: Mit Extrapost, Polka Schnell
07: Der Zigeunerbaron: Ouverture
08: Die Tanzerin, Polka Francaise
09: Kunstlerleben, Walzer
10: Die Bajadere, Polka Schnell
11: Opern-soiree, Polka Francaise
12: Ritter Pasman, Eva-walzer
13: Ritter Pasman, Csardas
14: Egyptischer Marsch
15: Entr'acte-valse
16: Lob Der Frauen, Polka Mazurka,
17: Spharenklange, Walzer
18: Im Sturmschritt, Polka Schnell
19: Neujahrsgruss / New Year's Address
20: An Der Schonen Blauen Donau
21: Radetzky-marsch

Pris inkl. ta´selv kaffe og kage: 30 kr.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 12.00-15.00

HyggeTirsdag
Vi starter med lidt at spise og et glas hvidvin.
I dag skal vi færdiggøre vore malerier, som vi
startede på i januar.
Lykke Jensen & Lone Østerlid hjælper denne eftermiddag.

Pris inkl. spise, materialer og kaffe: 80 kr.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315
Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.00
Louise Schouw Teater, Frederiksberg på besøg

”Vi Går Aldrig Hjem” handler om to
ældre kvinder, som lever efter mottoet:
” Livet er måske ikke den fest du
håbede på - men mens du er her kan
du li`så godt danse ”.
Den henvender sig til alle generationer
og handler om at leve i nuet.
”Vi Går Aldrig Hjem” er en vitamin-
indsprøjtning, en musikalsk forestilling,
hvor der spilles og synges rock, pop og
viser fra mange årtier. Forestillingen er
ikke kun underholdning for underhold-
ningens skyld. Den handler om at holde
humøret højt og livet i gang, så godt
som man nu kan. Det er vigtigt at grine,
ikke mindst ad sig selv.
Der kommer mange emner på bordet,
bl.a. computere, mobiltelefoner,
børnebørn, dårlig samvittighed, ensomhed, hukommelse, venskaber, hen-
synsbetændelse, at holde sig form, klimakteriet, svigt, humøret, positivitet,
døden og at man aldrig bliver for gammel til en flirt.

På scenen: Suanne Breuning og Bente Eskesen

Billetpris: 150 kr.
Billetsalg på vores hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 14.00

Judy Glosted

Repertoiret spænder vidt: Her er Birthe Kjær toner som Vi maler byen
rødt og På en fransk altan, Gitte Hænnings Ta´ med ud og fisk og Lone
Kellermanns Se Venedig og dø. Her er også evergreens som Månestrålen,
Kys Hinanden, Dansevise, To lys på et bord og Ib Schønbergs Mariehø-
nen. Der er også nyere toner som Trine Dyrholms sang om Avenuen og na-
turligvis hits fra Fede Finn & Funny Boyz’ repertoire, hvor Judy Glosted
stadig er gruppens populære kvindelige frontfigur.
Judy Glosted har været i underholdningsbranchen i en lang årrække og
mange kender hende måske som Cirkus Benneweis’ ansigt udadtil. Hun
var nemlig igennem 9 år sprechstallmeister hos det velrenommerede dan-
ske cirkus. Måske falder der en cirkus historie eller to af undervejs. Sikkert
er det i hvert fald, at Judy spreder latter og smil, når hun er ude og under-
holde med sit syng med program.

Billetpris: 60 kr. inkl. ta’ selv kaffe og kage i pausen
Billetsalg på vores hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Fredag d. 11. februar 2022 kl. 18.30

Husets buffet og Jazz

AMANDA
JAZZBAND

Amanda Jazz Band er sammensat af musikere fra Kerteminde om-
rådet,  med Knud ”tømrer” Hansen i spidsen, alle medlemmerne er
erfarne musikere, der også spiller og har spillet i flere andre bands.
Amanda Jazzband spiller en god traditionel og swingende Jazz,
hvor man simpelt hen ikke kan lade være med at danse eller vippe
med højrebenet og alle kan være med.

Billetpris: 180 kr. inkl. buffet
Billetsalg på vores hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 12.00-15.15

Spisning og eftermiddagsbanko
Pris inkl. mad, kaffe og 6 spilleplader: 70 kr.

Ekstra plader 5 kr. pr stk.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Søndag d. 20. februar 2022 kl. 14.00
KIRSTEN SIGGAARD
TORBEN LENDAGER

DRAMA QUEEN
MICHAEL JENSEN

WENDY FRA TJEKKIET
KLAUS & SERVANTS
KARIN STRAND-HOLM

Denne gang med nye navne som
Drama Queen: Peter Andersen,
Det andet nye navn er Michael
Jensen som vi kender fra dansk-
topduoen Mik&Pylle.
Apropos Melodi Grand Prix så
vender vinderen af Melodi Grand
Prix i 1984, 1985 og 1988,
Kirsten Siggaard tilbage på
Dansk Slager Parade efter en
pause på ti år. Fra Tjekkiet
medvirker WENDY, der med
stor succes har optrådt overalt i verden. Torben Lendager har medvirket tre
gange før, og leverer også denne gang sine mange store hits.
Alle bakkes op af Klaus og Servants. Konferencier: Karin Strandholm.

Billetpris: 285 kr.
Billetsalg på vores hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 12.00-15.00

HyggeTirsdag
Vi starter med lidt at spise,
inkl. en øl eller sodavand. Derefter hygge
med forskellige indslag. Vi starter serien
med årstalsfilm – i dag 1961 og quiz om
filmen. Anne Pedersen og Jytte Andersen
hjælper denne eftermiddag.

Pris inkl. spise og kaffe: 60 kr.
Tilmelding senest mandagen før på
tlf. 65981315. Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 14.00

Peter Sørensen
Det skal komme fra hjertet
Efter mange forsøg, har jeg nu endelig
taget mig sammen og sat et bredt udsnit
af de kompositioner jeg har lavet gennem
tiderne sammen og præsenterer dem nu
for publikum i mit nye show:
Det skal komme fra hjertet”.
Igennem tiderne har jeg været så heldig
at arbejde sammen med Ove Bager &
Fynsk Harmoniforvirring. I 11 år var jeg
fast musiker for ”Fisker Thomas” indtil
hans død i 2003. Siden 2000, har jeg
spillet med i den nordjyske trio
”Kræn West”.
Tiden har givet mig den mulighed, at skrive musikken til bl.a. digte af
Piet Hein - P. Sørensen Fugholm – Harald H. Lund med flere, ligesom jeg
selv er blevet ramt af ”lynet” og har skrevet tekst og melodier selv.
I mit lange liv i musikkens verden, er jeg stødt på en del fantastiske personer
og i dette program vil jeg hylde nogle af dem, så det bliver en forestilling
med sange af bl.a. Birgitte Grimstad, Otto Brandenburg og John Mogensen.
Min verden er fuld af sang – musik og glæde – jeg kunne ikke leve uden, men
én ting er sikket når det gælder musik: Det skal komme fra hjertet.

Billetpris: 70 kr. inkl. ta’ selv kaffe og kage i pausen
Billetsalg på vores hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk

Eller : mail@ferritslev-fritidshus.dk



Festlige Ferritslev - Fastelavn 2022

Søndag 27. februar 2022 kl. 14.00-15.30

Vi slår 2 tønder ned. Den ene for aldersgruppen op til og med 6 år.
Den anden for aldersgruppen 7-11 år. Kaffe/sodavand/juice, faste-
lavnsbolle. Karameller kastes ud i lokalet, når tønderne er slået
ned. Pris: 30 kr. Inkl. kaffe, te eller sodavand og fastelavnsbolle.
Tilmelding: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.00

Janni Pedersen & Kim Faber
Foredrag med udgangspunkt i deres

seneste krimiudgivelse ”Kvæler”

I “Kvæler” (august, 2021) bliver makkerparret Signe og Juncker gen-
forenet i tredje bog i Faber & Pedersens succesfulde krimiserie.
To uafhængige sager, indtil der viser sig et opsigtsvækkende person-
sammenfald.
Kvæler er en oprivende og højaktuel krimi om hævn, ondskab og
dødsangst og er tredje selvstændige bind i serien om Martin Juncker.

Billetpris: 150 kr.
Billetsalg på vores hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk

Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk



Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 12.00-15.00

HyggeTirsdag
Vi starter med lidt at spise og et glas hvidvin.
I dag skal vi, efter opfordring fra flere, gentager vi
succesen med maling på sten.
Lykke Jensen & Lone Østerlid hjælper i dag.

Pris inkl. spise, materialer og kaffe: 80 kr.
Tilmelding senest mandagen før på tlf. 65981315
Eller: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening &
Ferritslev Fritidshus præsenterer:

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 19,00

Lokalhistorisk Aften 2022

SPEJDERBEVÆGELSEN I ROLFSTED-FERRITSLEV

Brødrene Erik og Gorm Friis fortæller om deres barndom -
og ungdoms spejderliv i Rolfsted og Ferritslev og om
tilblivelsen af Grøndalsgruppen og gruppens første år.

Pris inkl. kaffe og kage: 60 kr.
Tilmelding i Ferritslev Fritidshus

mail@ferritslev-fritidshus.dk
eller telefon: 65981315 (mandage 15-17).



TORSDAG 3. MARTS 2022 - Kl. 12.00-16.00

NYTÅRSHALLØJ
Det er arrangementet 29. december for vore ældre medborgere,

som vi måtte udskyde grundet Corona restriktioner.
Var du tilmeldt til d. 29.12 er dine pladser flyttet til den nye dato.

Hvis du ikke kan den nye dato, vil vi gerne have du giver besked.
Hvis du var forhindret d. 29. december, men kan den nye dato, så
ring til Ferritslev Fritidshus – tlf. 65981315 (mandage 15-17) eller

send en mail til: mail@ferritslev-fritidshus.dk

Helt gratis med spisning, underholdning og lotteri.

Menu:  Skinke, grønlangkål med kartofler
og brunede kartofler. Dessert: Is.

Kaffe og småkager.
Underholdning i løbet af eftermiddagen med:

LISE NEES
Der underholder med Danske
hits fra 1960´erne og 70´erne.

PREBEN PALSGAARD
Bugtaler underholder i løbet af
eftermiddagen.

JENS BÆKKELUND
Spiller under spisning og ledige
stunder.

Læs mere om tilmelding ovenfor.



ONSDAG 9. MARTS 2022 - Kl. 14.30
Besøg i præstegården og fyraftensgudstjeneste.

Sognepræst Birte Jacobsen fortæller og er vært ved kaffe og kage i konfir-
mandstuen. Når vi slutter i Præstegården fortsætter vi til kirken og delta-
ger i fyraftensgudstjenesten.

Dette arrangement er gratis. Husk tilmelding mandagen før.
Der er mulighed for kørsel fra Ferritslev Fritidshus og retur.
Vi kører kl. 14.15. Sig ved tilmelding, hvis du vil køre med.

Fredag d. 11. marts 2022 kl. 19.00
Så er vi igen klar med vores præsentation af fynske bryghuse.

Der er lagt op til nogle fornøjelige timer,
når Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus
og Fede Finn & Funny Boyz lader øl
smagning og musik gå op i en højere
enhed.
Fede Finn & Funny Boyz leverer nogle
af de største hits, mens Eddie sørger for
at varme publikum op med masser af
selvironi og muligheden for at smage et
udvalg af de lækre øl fra Midtfyns
Bryghus.

Aftenen starter med en afdeling: Fede Finn og Funny Boyz.
Derefter serveres 3 håndmadder og Eddie går i gang med sit øl-show.

Aftenen slutter med en omgang Fede Finn og Funny Boyz.

BILLETPRIS 275 KR. INKL.
ØLSHOW. 3 HÅNDMADDER

& UNDERHOLDNING

Billetsalg på vores hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk
Eller mail: mail@ferritslev-fritidshus.dk



PALLE HOLMEGAARD TRANSPORT A/S
Tlf. 65981800

STALDEN SELSKABSLOKALER
Tlf. 65982069
GJERSING VVS
Tlf. 65981498

MARIUS PEDERSEN A/S
Tlf. 70134040

SUPERBRUGSEN FERRITSLEV
Tlf. 65981180
ROLFSTED EL
Tlf. 65981133

LYKKEGAARD A/S
Tlf.  65981316

KOYCERA KOPIMASKINER
Tlf. 66112560

JUELS AUTO OG CAMP
Tlf. 63907080

Ferritslev Fritidshus afholder
generalforsamling:

Onsdag d. 16. marts 2022.
Dagsorden og indhold af aftenen kommer i

forbindelse med næste blad.


