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Husholdningsforening 

Sæsonprogram 
 

2019-20 
 

Husholdningsforeningens formål er at medvirke til styrkelse af fællesskabet i sognet ved at 

arrangere og deltage i aktiviteter af oplysende, kulturel og underholdende karakter.  
HUSK: Du kan låne 50 stk. Højskolesangbøger. Henvendelse: Kirsten Andresen  tlf. 61 74 14 17 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Ro til at gro 
Foredrag af Marianne Sigersted 

Alle ønsker det bedste for deres 

børn/børnebørn, at de har det godt, er 

glade og hviler i sig selv. Men hvordan 

giver vi dem det bedste fundament for et 

liv med glæde og trivsel?  
Foredraget holdes i samarbejde med 

Billum Friskole.  

 

Tirsdag d. 1.10. kl. 19 

Billum Friskole 

Kildegårdvej 20 

Pris 75 kr. 

Tilmelding til Kirsten 

senest d. 24. 09. 

 på tlf. 6174 1417 

Begrænset antal pladser 

 
 
 

 
 

 

 

Kursus i fermentering 

Fermentering er en ældgammel 

metode til at forlænge holdbarhed, 

opgradere vores sundhed og forvandle 

smagen af grøntsager positivt. 

Søren Willadsen lærer os teknikken. 

Sammen laver vi kimchi og 

mælkesyregærede grøntsager. 

Du skal medbringe 2 stk. sylteglas, 

skærebræt, kniv og forklæde. 

 

Tirsdag d. 5.11.  

kl.17.30 – 20.30 

 Billum Friskole 

Kildegårdvej 20 

Pris 220kr. Betales ved 

tilmelding på MobilePay  

box80274. 

Tilmelding til Heidi 

senest d. 22.10. på tlf. 

2142 1707 

Max. 16 deltagere 

 

 
 

 

 
 

 

 

I kunstens verden 
Besøg hos kunstner Gitte Degnemark 

Gitte fortæller om sin kunst og ydermere 

om sin virke som scenograf og 

kulissemaler i 7-kantens Varde 

sommerspil. 

Husholdningsforeningen serverer gløgg 

og æbleskiver 
 

 
Mandag d.25.11. kl. 19 

Vi mødes ved 7-kantens 

kulisse/rekvisitlager på 

Kærvej 21, Varde 

Pris medl. 50kr 

Pris ikke medl. 75kr 

Tilmelding til Heidi 

senest d. 18.11. 

 på tlf. 2142 1707 

 
 

 
 

JULEHYGGE på Billum Kro 
Kroen er hovedsponsor denne aften og 

der serveres smørrebrød, kaffe og knas. 

Og vi  hygger med julesange og musik. 

Lodtrækning om gevinster på 

indgangsbillet 

Tilmelding til Betty senest 2.12.   

tlf. 2986 1254 
 

 

Mandag d.9.12.kl. 19  

Vesterhavsvej 25 

 

Pris medl. 100 kr. 

Ikke medl. 125 kr. 

 
ALLE ER VELKOMNE 
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Macarons-og flødebollekursus 
Over to aftener kan man lære 

hemmeligheden om, hvordan man laver de 

lækreste macarons og flødeboller. 

Max. 12 deltagere. Man kan deltage i den 

ene eller begge aftener. 

Onsdag aften laves flødeboller og 

torsdag macarons. 

Betaling ved tilmelding på MobilePay 

box80274 Tilmelding til Heidi på  

tlf.2142 1707 senest 29.01. 
 

 

      2020        

 

Onsdag d. 5.2. og 

torsdag d. 6.2. 

kl. 18.30-21.00 

Billum Friskole 

Kildegårdvej 20 

Priserne er pr. aften 

Pris medl. 150 kr. 

inkl. materialer  

Ikke medl. 175 kr. 

 
 

 

 
 

Syng sammen aften i Billum 

Forsamlingshus 

Vi skal høre historien om og synge nogle 

af sangene i Højskolesangbogen. 

 Linette Hardt Hansen og Connie Rønne 

Jørgensen fortæller og spiller.  

Du vil få mulighed for at foreslå din 

ynglingssang. 

 Der vil være indslag med Påskekoret 

 

Undervejs er der kaffe og lækkert 

hjemmebag.  

 

 

Onsdag d.11.3. kl. 19 

Billum forsamlingshus 

Kildegårdvej 3 

Tilmelding til Betty 

senest d. 5.3. 

 på tlf. 2986 1254 

Pris: 50 kr. 

  
ALLE ER VELKOMNE 

 

 

 

 

 
Generalforsamling 

 

afholdes i BRUGS-KUNSTEN 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

 

Torsdag d. 2.4. kl. 19 

 

Kirkebyvej 5 

  

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

Fortid – Nutid – Fremtid 

En aften, hvor vi skal lære noget om, den 

Billum der var engang, hvad der sker lige 

nu, og hvilke fremtidsplaner der er. 

Aftenen sker i samarbejde med arkivet 

og Henning Gejl. 

Endeligt program for aftenen følger. 

 

 

 

         

En aften i maj 2020 

 

 

Bestyrelsen: Kirsten Andresen, formand tlf. 61 74 14 17 – Gyda Bredgård, næstformand tlf. 

26 77 71 83 - Pia Fibiger, kasserer tlf. 23 31 56 81 – Betty Moberg, sekretær tlf. 29 86 12 

54 – Vita Mortensen, tlf. 61 35 67 61 - Heidi Gadgaard, suppleant tlf. 21 42 1707 – Erna 

Thomsen, suppleant tlf. 28 84 01 08 

 
 

Du kan blive medlem af 

husholdningsforeningen ved at 

ringe til Kirsten Andresen  

på tlf. 6174 1417 

 

 
i BILLUM har sponseret 

udgivelse af programmet 
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