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Faste arrangementer: 
Tirsdag og torsdag fra 9.00 - 12.00 er der åbent på GÅRDEN, hvor der 
arbejdes på snedker- og smedeværkstederne, lige som der arbejdes på at 
holde bygninger og hele området med haven og markerne i pæn stand.  
Kig ind og få en snak med de frivillige. 
Kl. 10.00 er der kaffe, og løst og fast om gårdens drift diskuteres. 
 
Mandage fra 13.30 - 16.30 er der et malerhold.  
Kontakt:  Aasta 5090 7046 for mere info. 
 
Tirsdage i lige uger 14.00 - 17.00 spiller Tvillingegårdens musikgruppe.  
Tirsdage ulige uger 14.00 - 17.00 spiller Tvillingegårdens swinggruppe. 
 Kontakt Bent på tlf.2222-2262 for mere info.ok 
 
Torsdage fra 10.00 - 12.00 er der krolf og petanque.          
Kontakt Jytte Mathiesen 6440 1935 eller 2639 9673  
 
Torsdage fra 13.00 - 16.00 er der kreative piger. Der strikkes – syes - 
snakkes – spilles kort, rummikub, sequence – og hvad vi nu finder på.  
Kontakt Kirsten Christophersen tlf. 6116 3522 eller bare mød op. 
 
Havedage tirsdage 5. maj, 26. maj og 6. oktober kl.09.00. Her hjælper 
ALLE til i haven. Tag hakkejern m. m. og madpakke med. 
 
Bemærk: Prisen for deltagelse i søndagsarrangementerne er i 2020 
sat op til 100 kr. for ikke-medlemmer og 75 kr. for medlemmer af 
Venneforeningen! 
 
 



 
Kalender 2020 

 
Søndag den 23. februar 14.00 – 16.00 
Sognepræst Jess Rønn Hansen, Strib, fortæller om sine oplevelser som 
feltpræst i Afghanistan.  
Tilmelding til Ole – 40 40 42 31  -  senest 2 dage før.                               
 
Søndag den 15. marts 14.00 – 16.00 Nicolaj – Memphis Hillbilly Cat 
Elvis som i 50erne og 60erne. Showet er i bedste Elvis stil! Tøjet er købt 
på en tur til Memphis, i Bealestreet (Lansky) samme sted som Elvis købte 
tøj, ur, ringe, sko, sågar guitar og mikrofon er magen til det Elvis har haft i 
50erne! 
Må sige at det var et hit, Nicolaj var fantastisk, selv de unge rokkede med, 
kan kun anbefale ham hvis I skal have en stor eller lille fest.                         
Tilmelding til Erik – 24 22 42 50 - senest 2 dage før. 

LØRDAG 28/3 og søndag 29/3 -2020 fra kl. 11 til 16 
15 Gårdmalere udstiller deres billeder på Tvillingegården. Begge dage er 
der gratis adgang, kaffe og kage kan købes for 20 kr. 
Er du heldig, kan du vinde et maleri. 
 
Søndag den 19. april 14.00 – 16.00 
Olsen Trio. Underholdningen leveres af Olsen Trio, der har fundet sig en 
ganske særlig niche ved at kombinere sange med fortællinger om Kai 
Normann Andersen- og en håndfuld fællessange oveni. 
Tilmelding til Ole – 40 40 42 31  -  senest 2 dage før 
  
Søndag den 17. maj 14.00 – 16.00 Foredrag v. Niels Ole Frederiksen                                                      
Kong Christian 10. gav med sin politiske indblanding, anledning til mange 
problemer. Med sine handlinger efter de to folkeafstemninger i Zone 1 og 
2 under Påskekrisen 1920, var Christian den 10. tæt på at afsætte sig selv 
og dermed få afskaffet det danske monarki. Om Christian 10. er der man-
ge myter og legender, som vil blive belyst i foredraget. 
Der sælges samtidig billetter til højskoledagene 2020 
Tilmelding til Erik – 24 22 42 50 - senest 2 dage før. 
 
 
 
 



Mandag den 1. juni 2. Pinsedag 11.00 – 15.00 Pinsegudstjeneste 
Friluftsgudstjeneste. Efter medbragt frokost er spist kommer Tvillingegår-
dens musikgruppe og underholder fra ca.13 til 15 Ingen tilmelding. Gratis 
adgang. Kaffe og kage kan købes i kaffepausen. 
 
Onsdag den 19. august kl. 11.00 – 16.45 Open Air  
Johnny Logan & Friends / Vibeke Hoby og Kristian Rusbjerg – und die 
ganze Molevitten / Stig Rossen med trio – en hyldest til John Mogensen / 
Maria Skuladottir og Lars Mølsted 
 
Søndag den 13. september 14.00 – 16.00 
Musikalsk underholdning / fællessang ved Preben Leth Kruse. 
Tilmelding til Ellen 64 42 13 07- senest 2 dage før. 
 
September den 15 - 16. – 17 Højskole ved Niels Ole Frederiksen. 
Køb af billetter ved foredraget søndag den 17. maj. 
Programmet bliver sat på hjemmesiden    www.tvillingegården.dk, 
 
 
 
 
 

                 

 
   
 
 
 
 
Søndag den 4. oktober 14.00 – 16.00 

 

Væggene isoleres. Plastikindpakning Så er stråtaget færdigt. 

anekset 



De gamle spillemænd, fortællere og originaler                                        
Fortælling og musik – Carl Erik Lundgaard.                                              
Tilmelding til Erik – 24 22 42 50 - senest 2 dage før.                                                             

                                                           

 
Torsdag den 29. oktober kl. 14.00  
Generalforsamling. Indbydelse følger senere.  
 
Lørdag den 8. november 10.00 – 15.30     
Musikalsk underholdning, fortælling og fællessang ved Jens Krøyer. 
Tilmelding til Ole – 40 40 42 31  -  senest 2 dage før 
 
Lørdag den 28. november 10.00 – 15.30    Julemarked 
Vi sælger juledekorationer og blomster. Vi har tombola, sælger gløgg og 
æbleskiver samt kaffe med lagkage. Vores lille butik er åben. Der sælges 
ting fra smedene, tømrerne samt kreative piger.  
 
Hold øje med vores hjemmeside www.tvillingegården.dk, da den 
jævnligt vil blive opdateret. 
Al henvendelse om besøg på gården for busser og lignende  
Kirsten Nielsen    24 61 11 87. 
Birkevangsvej 3, 5466 Asperup tlf.:  2127 1990 
 
 
 

Gæster til indvielse 



Borgmesteren klipper 
snoren 

 

                                                         
                          
 


