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Bjert/Stenderup Husholdningsforening er et 
medlemsblad på et oplag på et par hundrede 
blade. Bladet udgives én gang årligt og inde-
holder kontaktoplysninger, aktiviteter, adres-
ser, websites og kalender. 
Foreningen ønskede et nyt design til deres 
medlemsblad – Bjert/Stenderup Hushold-
ningsforening 2015-2016 – samt et brevpapir 
der kunne vedlægges bladet, når det skulle 
sendes ud til medlemmerne.

Introduktion

Krav til produkterne

Medlemsbladet  2014-2015

Medlemsblad
Logo
• Farven på logo måtte gerne ændres.

Billedmateriale
• Der blev udleveret billeder til aktiviteter. 

Mange af billederne var af ringe kvalitet!

Forside
• Krav til tekst: titel, årstal 2015-2016, deres 

slogan „sundhed - samvær - samhørighed“.

Kontakt
• Billeder og kontaktoplysninger af bestyrel-

sesmedlemmer og suppleanter.

Generalforsamling
• Dagsorden samt et specifik billede.

Kalender
• En kalender over programmet skal indgå.

Strikkecafé
• Et design der kan bruges flere steder i pro-

grammet, så der er en genkendelighed.

Brevpapir
• Tydelig genkendelighed til programmet.

• Bjert/ Stenderup Husholdnings-
forening

• 2015-2016
• sundhed - samvær - samhørighed



Brainstorm

husholdning

køkken

husmødre

kvindermidaldrende

feminim

rosa

moderne

køkkengrej

aktive

selvudvikling

frisk

grydeske

spækbræt

enkelt

selvstændige

fra et lokalsamfund

Målgruppeanalyse - Minerva

Engagement, princip-
mennesker og fælles-

skabsorientering

Tradition, familie og 
det nære miljø

Idealistisk

Moderne

Traditionel

Praktikere, signal-
værdi og spænding

Prestige, tro på sig selv
og resultatorienteret

Pragmatisk

25%

25% 20%

20%

10%

traditioner
fællesskab

re-design

Valg af designfokus målgruppe

Engagement, princip-
mennesker og fælles-

skabsorientering

Tradition, familie og 
det nære miljø

Idealistisk

Moderne

Traditionel

20%

20%feminim

selvudvikling
traditioner

moderne

aktive

frisk

rosa

spækbræt

grydeske

midaldrende



Inspirationssøgning Designvalg - forside
Forsiden skulle udtrykke bladets nye grafiske 
stil og appellere til målgruppen.

Farvevalget tog udgangspunkt i den rosa og 
grønne farve, som desuden er de to segmen-
ter i målgruppeanalysen. Begrundelsen for 
farvevalget var at rosa/grøn både repræsente-
rer kvinder der er feminime, aktive og friske.

Motivet af kvinden med blomster som hår og 
smykker synes jeg desuden repræsenterer 
en midaldrende kvinde som med blomsterne 
både kan symbolisere traditioner og den mo-
derne, selvudviklende kvinde.
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Designvalg Designvalg 

Kasserer, 
Rigmor Aarøe
29 90 07 47

Formand, 
Jette Sarnov
53 55 64 88

sarnov@pc.dk

Tilmelding sms, 
Ruth Bull Jensen

23 21 92 96

Næstformand, 
Grethe Ege Møller

26 11 31 37

Strikkecafé
Kirsten Nielsen

60 70 73 47

Inger Rørbæk Madsen
41 41 60 91

Sekretær, 
Rita Nørgaard

75 57 28 02

Suppleant, 
Inger Paulsen
20 43 50 87

Tilmelding, 
Margit Haar
75 57 22 20

Suppleant, 
Dorte Bruhn
29 25 54 27

Ingrid Sørensen, 
22 26 64 99

Bestyrelsen ønsker alle 
en spændende sæson 

i husholdningsforeningen

MEDLEMSKAB

Alle kan være medlem – vi er små 
200 medlemmer i alle aldre og af 
begge køn. Kontingent kr. 100 årligt. 
Programmet udsendes i september.

Betaling af kontingent kan ske 
kontant til møderne, til konto 1551 
3124010 (husk at oplyse navn og 
adresse) eller med Mobile Pay eller 
SWIPP på 53 55 64 88. 

Du kan også melde dig ind i Hus-

Der udsendes ikke yderligere indkaldelse 
til generalforsamlingen

holdningsforeningen ved at beta-
le kontingent kr. 100 til Danske Bank 
konto 1551 3124010, husk at oplyse 
navn og adresse. Yderligere oplys-
ning kan fås hos bestyrelsen.

Der udsendes ikke yderligere ind-
kaldelse til generalforsamlingen

BESTYRELSEN

Jette Sarnov  53 55 64 88
Margit Haar  75 57 22 20
Rigmor Aarøe  29 90 07 47
Ruth Bull Jensen 23 21 92 96
Grethe Ege Møller 26 11 31 37
Kirsten Nielsen  60 70 73 47
Rita Nørgaard  75 57 28 02
Inger Rørbæk Madsen 41 41 60 91
Ingrid Sørensen  22 26 64 99
 

Inger Paulsen  20 43 50 87
Dorthe Bruhn  29 25 54 27
Jette Zeiler Nielsen 53 14 66 41

SUPPLEANTER

Suppleant
Jette Zeiler Nielsen, 

53 14 66 41

Andres tøj kan være et hit! Kom selv at se! 

Onsdag den 21. oktober, kl. 19.30

OKTOBER ‘15

Vi besøger genbrugsbutikken ”Female” 
i Kolding, hvor vi skal se, hvordan en 
genbrugsbutik arbejder. Er genbrug sa-
gen – eller vi skal købe nyt. Der vil være 
et par modebevidste piger, som vil give 
bud på, hvad der klæder os. Der vil være 
eksempler på hvad du kan gå i og hvad 
du ikke kan tage på. 

Begrænset deltagerantal. Pris kr. 75 
inkl. kaffe/brød. Overskuddet går til 
Blå Kors’ arbejde. 

Tilmelding til tlf. 75 57 22 20 eller sms 
23 21 92 96.

Strikkecafé

Torsdag den 29. oktober, kl. 19.00 

Disse torsdage vil der være mulig-
hed for at møde andre strikkeglade på  
Egebo i Hjørnestuen Der kan udveks-
les erfaringer og ideer samtidig med,  
at man hygger sig over en kop kaffe og 
måske finder inspiration til den næste 
strikketrøje. 

Kaffe/brød kr. 25. Der er ingen tilmel-
ding til disse aftener. 

NOVEMBER ‘15
Blandt skurke, forbrydere og originaler. 

Onsdag den 11. november, kl. 19.30

Hvor mange gange i livet støder vi på 
en kongelig udnævnt dommer, der 
tager af kassen og dømmes for det?
Det hører så absolut til sjældenhe-
derne, men det er sket i Kolding.

Virkelighedens verden for en kri-
minalreporter kan være brutal, kynisk 
og dyster. Fyldt op med forbrydelser, 
der både er groteske og bestialske.

Vandringen gennem journalistik-
ken har været en stor udfordring ad 
en vej. hvor man dagligt aldrig vid-
ste, om man skulle fortsætte ligeud, 
dreje af eller om vejen endte blindt. 
Adrenalinen pumper rundt i kroppen 
for at få historierne hjem.
Niels Gandrup, har i 43 år været jour-
nalist med speciale som kriminalre-
porter og med ansvar for det juridi-
ske område. Niels Gandrup fortæller 
om sit liv som reporter - både det 
helt slemme (og det er slemt), om da 
han satte livet på spil ved Seest ka-
tastrofen, men også om mødet med 
adskillige originaler.
Niels Gandrup er i dag 61 år og gået 
på efterløn, men springer stadig til, 
hvis store kriminalsager trænger sig 
på. Pris kr. 80 for medlemmer, ik-
ke-medlemmer kr. 110 inkl. kaffe/
brød (medbring selv kop). 

Tilmelding på tlf. 75 57 22 20 eller 
sms 23 21 92 96. 

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole,
Engløkke 5, 6091 Bjert

Mødested: Female, Søndergade 27,
6000 Kolding

Mødested: 
Egebo, Vesterløkke 10, 6091 Bjert.

Strikkecafé - torsdag den 
26. november, kl. 19.00 

Mødested: 
Egebo, Vesterløkke 10, 6091 Bjert.

Niels GandrupGenbrugsbutikken Female

Gerrit Toet

Julemøde

Torsdag den 3. december, kl. 19.30

DECEMBER ‘15

Vi hygger os i år med Gerrit Toet  
(Hollænderen), som vil fortælle om 
sin barndomsjul i Holland. 

Der vil også i år være et lækkert 
traktement og bankospil med gode 
gevinster. 

Pris kr. 90 for medlemmer, kr. 110 
for ikke-medlemmer, inkl. vin og  kaffe 
(medbring kop og bestik). Medbring 
en lille pakke ca. kr. 20. 

Husk tilmelding på tlf. 75 57 22 20 
eller sms 23 21 92 96

JANUAR ‘16
Kan du ikke bare ta’ dig sammen? 

Tirsdag den 12. januar, kl. 19.30

Vi lever i en verden med store udfor-
dringer, pres, krav, forandringer på 
godt og ondt. Mange mennesker op-
lever stress, uro, søvnløshed, angst, 
og manglende livsglæde, samtidig 
med at vi har så mange muligheder 
som aldrig før. Aftenen indeholder 
noget om alt dette, noget om vore 
mange krav til os selv og hinanden, 
hvor vi ofte tænker eller siger, at vi 
bare må tage os mere sammen. Men 
det kan man ikke altid. Ja, nogen 
gange har man måske taget sig sam-
men alt for længe.

Hvornår handler det om at give 
slip, stoppe op, og hvornår at ”tage 
sig sammen”?
Hvordan lytte til sit eget indre og sin 
krop, uden at fremstå som ”pivet”, 
”pylret”.

Hvordan bevare / få fat i livsglæden  
og overskuddet?

Oplæg, debat og evt. et par prak-
tiske små øvelser til hverdags-
brug fra Birthe Møller, Sjølund,  
social rådgiver, psykoterapeut, 
massør.

Pris kr. 60 for medlem-
mer, ikke- medlemmer kr. 
90, inkl. kaffe/the (med-
bring selv kop). 

Tilmelding på tlf. 75 57 
22 20 eller sms på 23 21 
92 96.

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, 
Engløkke 5, 6091 Bjert.

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, 
Engløkke 5, 6091 Bjert

Nissemor

Birthe Møller

Bjert/Stenderup 
Husholdningsforening

2015/2016

sundhed - samvær - samhørighed

Forside med titel, ikon med website, 
kvinde, ske, logo, årstal og deres slogan 
„sundhed - samvær - samhørighed“. Bag-
grundsbilledet er lys træ og associerer til 
et spækbræt.

Farverne er hold til rosa, grøn, sort, hvid.

Skeen og de sorte bjælker viser på side 
2-3 at de er gennemgående elementer i 
det nye design.

Illustration af Strikkeklub, der bliver gen-
negående i programmet. Illustration der 
er holdt i rosa farver.

Ændrede bluses farve, 
så den passer til den 
rosa nuancer.

Illustration fundet på 
Colourbox.

Rosa nuancer, og 
kvinder i målgruppen.



Brevpapir Designvalg 

Kære medlem

Vi har nu fornøjelsen, at præsentere programmet for 2015-2016. 
Vi håber, at vi kan mødes og få nogle gode, hyggelige og lærerige stunder 
sammen. Programmet er meget varieret, og selvfølgelig har vi bibeholdt de 
gode gamle traditioner såsom julemødet, modeopvisningen og vores po-
pulære udflugt.  
Der er StrikkeCafé på Egebo fra oktober 2015.

Er du i tvivl om du er tilmeldt et arrangement, kan du ringe til Margit Haar, 
for at få dette oplyst. 

Bliver du syg eller på anden måde forhindret, så meld gerne afbud.

Husk også vores hjemmeside www.bjertstenderuphhf.dk

Kontingentbetaling
• Vi modtager kontingentbetaling til møderne, til et bestyrelsesmedlem 

eller via netbank og eller Mobile Pay /SWIPP til tlf. 53 55 64 88.
• Der udsendes ikke noget girokort!
• Betaler du via netbank, bedes du overføre kontingent kr. 100,00 til 
• Danske Bank Reg. 1551 konto 3124010
• Husk at oplyse navn og adresse.

Kontingent skal være betalt senest 31. marts 2016.

Vi håber, at du vil tage godt imod programmet – 
og at vi ses til arrangementerne! 

Bjert/Stenderup 
Husholdningsforening. 

Strandvejen Mindegården 29, 
Hejlsminde, 6094 Hejls. 

Tlf. +45 53 55 64 88

Program 2015-2016

sundhed - samvær - samhørighed

O
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APRIL ‘16

”Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du?” 
Onsdag den 9. marts, kl. 19.30 

Lisbeth Holm Filtenborg, sognepræst 
i Gauerslund, holder foredraget, med 
den lidt manende titel der tager sit 
afsæt i litteraturen under synsvinklen: 
øjeblikkets tyngde. 

Vi møder en gammel kone med 
lårbensbrud, som elsker at sidde i 
regnen, en kvinde med rengørings-
vanvid, som hader maj måned, fordi 
bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, 
en rejsende norsk psykoterapeut, 
som tager temperaturen på vores 
tid og elskende, hvor øjeblikket aflæ-
ses i den elskedes blik.

Vi møder kendte og mindre kend-
te forfattere fra Inge Pedersen til Jan 
Kjærstad og romanpersoner, hvor 
øjeblikket fastfryses i uendeligheden.

MARTS ‘16

Kristendommen har altid betonet 
øjeblikket. Jesu lignelser og Jesu 
møde med mennesker er båret af 
uigenkaldelighed og frisættelse. Det 
er et foredrag med tanker til efter-
tanke om evighed og flygtighed.

Pris kr. 50 for medlemmer, ikke 
medlemmer kr. 60 inkl. kaffe/brød 
(medbring selv kop). 

Tilmelding på tlf. 75 57 22 20 eller 
sms 23 21 92 96. 

Mødested:
Sdr. Bjert Centralskole, 
Engløkke 5, 
6091 Bjert

Strikkecafé

Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 

Vi besøger Kolding HF & VUC

Mandag den 4. april, kl 19.30

Vi ser den flotte nye bygning, samt 
får en rundvisning og information 
om stedet.

Pris kr. 30 for medlemmer, ikke 
medlemmer kr. 50 inkl. kaffe/brød 
(medbring selv kop). 

Tilmelding på tlf. 75 57 22 20 eller 
sms 23 21 92 96. 

Generalforsamling og modeopvisning

Torsdag den 28. april, kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag - skal indsendes 

senest en uge før til formanden
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på 

valg ved generalforsamlingen er: 
Rigmor Aarøe, Rita Nørgaard, Ruth 
Bull Jensen og Kirsten Nielsen –  
og valg af suppleanter er følgende: 
Dorte  Bruhn, Inger Paulsen samt 
Jette Zeiler Nielsen. 

7. Valg af revisor Lissi Bæk samt 1 
revisor suppleant Karin Kryger

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres 
der et let traktement. Derefter er der 
modeopvisning. Medbring bestik og 
kop. Glemt betaling af kontingent og 
indmeldelse kan ske denne aften. 

Tilmelding på tlf. 75 57 22 20 eller 
sms 23 21 92 96 
gerne 3 dage før. 
Traktement og 
modeopvisning 
inkl. vin kr. 100. 

Mødested: 
Kolding Åpark 16, 
6000 Kolding

Mødested: 
Egebo, Vesterløkke 10, 6091 Bjert.

Denne torsdag vil der være mulig-
hed for at møde andre strikkeglade på  
Egebo i Hjørnestuen Der kan udveks-
les erfaringer og ideer samtidig med,  
at man hygger sig over en kop kaffe og 
måske finder inspiration til den næste 
strikketrøje. 

Kaffe/brød kr. 25. Der er ingen tilmel-
ding til disse aftener. 

Mødested: 
Sdr. Bjert Centralskole, 
Engløkke 5, Bjert

Kolding HF & VUC

Lisbeth Holm 
Filtenborg

www.bjertstenderuphhf.dk

Årets udflugt

Torsdag den 26. maj 2016

I år går turen til, ja det bliver jo spæn-
dende, men lad os se hvad det kan 
blive til. Nærmere oplysninger sene-
re. Du kan skrive dig på i tilmeldings-
bogen, så snart udflugten er færdig 
planlagt. 

MAJ ‘16

Litteraturstudiekredsen

Kredsen mødes uden leder cirka en 
gang om måneden privat, og man 
vælger i fællesskab tid og sted. 

Yderligere oplysninger hos Rita 
Nørgaard tlf. 75 57 28 02.

ÅRET RUNDT

Læsekredsen

Den nye litteratur cirkulerer måned-
ligt blandt læserne. Man køber selv 
en bog og kommer med så snart der 
er en ledig plads. 

Yderligere oplysning og tilmelding 
hos Margit Kristensen tlf. 21 74 29 53.

Tilmelding til møderne

Af hensyn til traktement og stole vil 
det være godt hvis du tilmelder dig til 
møderne, enten i tilmeldingsbogen 
ved møderne, telefonisk på de an-
give telefonnumre eller på E-mail: 
hhf@bjertstenderuphhf.dk 

Entre kan betales kontant eller 
med Mobile Pay/SWIPP til 53556488.

Hold også øje med 
www.bjertstenderuphhf.dk 

PROGRAM 2015-2016 - PROGRAM 2015-2016 -PROGRAM 2015-2016 

Tilmelding til 
møderne 
75 57 22 20
SMS 23 21 92 96

E-mail: hhf@bjert
stenderuphhf.dk 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
Tirsdag den 15. sept., 
kl. 14.00
Svampetur i Naturskolen
i Stenderup Midtskov.

Onsdag den 21. okt.,
 kl. 19.30
Vinternyt – genbrug? 

Onsdag den 11. nov., 
kl. 19.30
Blandt skurke, 
forbrydere og originaler. 

Torsdag den 3. dec.,
kl. 19.30
Julemøde

Torsdag den 24. sept., 
kl. 19.30
Strikkecafé hos 
By Nyboe. 

Torsdag den 29. okt.,  
kl. 19.00
Strikkecafé

Torsdag den 26. nov., 
kl. 19.00
Strikkecafé

Onsdag den 30. sept., 
kl. 19.30
Jeg elsker den brogede 
verden. 

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ
Tirsdag den 12. jan., 
kl. 19.30
Kan du ikke bare ta’ dig 
sammen? 

Onsdag den 24. feb., 
kl. 19.30
Sunde skridt i hverdagen

Onsdag den 9. marts, 
kl. 19.30
”Den der ikke lever nu, 
gør det aldrig, hvad gør 
du?”

Mandag den 4. april, 
kl 19.30 
Vi besøger Kolding HF 
& VUC

Torsdag den 26. maj,

Årets udflugt

Torsdag den 28. januar, 
kl. 19.00
Strikkecafé

Torsdag den 25. feb.,
kl. 19.00
Strikkecafé

Torsdag den 31. marts, 
kl. 19.00
Strikkecafé

Torsdag den 28. april, 
kl. 19.30
Generalforsamling og
modeopvisning

Spændende foredrag
En aften kl. 19.30 (dato 
kommer)
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„Turen går til“ er en håndbog som dette 
segment helt sikkert kender. Jeg har derfor 
designet en håndbog med logo. Da ddet er 
foreningens 74. udlfugt indgår dette desuden 
(istedet for håndbogens udgavenummer).

• Den gennemgående 
sorte bjælke.

• Logo
• Baggrundsbillede 

(spækbræt)

Illustration der skulle indgå i forbindelse 
med generalforsamling.

Kalender som bagside, hvor også den gen-
nemgående ske bruges.

• Skeeen
• Motiv af kvinde
• Ikon med website

• Slogan

Gennemgående design i 
progam og brevpapir

Ikon med website
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