
                                    
ARF - Multimedier 

for Assens og Omegn 
(Radio- og fjernsynsklubben for Assens og Omegn, Nyborg og Odense) 

Ørnevej 5 
5610 Assens 

Tlf. 64 71 31 39 
Tlf. 21 78 31 39 

e-mail: abclausen@youmail.dk 
www.arfassens.dk 

Facebook: ARFMultimedierAssensOgOmegn 
 
 

 
NYHEDSBREV 

JANUAR 2022 
 

 
Årlige ordinære generalforsamlinger onsdag den 30. marts 
2022 
 
Indkaldelse til årlige ordinære generalforsamlinger i klubbens og TV – Forsikringen 
 

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 
 
i selskabslokalerne i Assens Bowlingcenter, Korsvangcentret 1, 5610 Assens. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingerne 
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingerne skal være formanden Allan Mogensen, Nørre 
Alle 32, 5610 Assens – e-mail: almo@newmail.dk – i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingerne. 
 
Tilmelding til generalforsamlingerne 
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til generalforsamlingerne nødvendig. 
Generalforsamlingerne afholdelse i forlængelse af hinanden. 



Tilmelding foretages til Bent Clausen på telefon 21783139 eller pr. e-mail: 
abclausen@youmail.dk senest søndag den 27. marts 2022. 
 
P.S. I tilfælde af sygdom eller andet fravær bedes afbud venligst meddelt Bent Clausen senest 
3 dage før generalforsamlingen. 
________________________________________________________________________________ 
 

Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden den 16. – 20. maj 2022   
 
I et samarbejde med Willemoes Rejser/Haarby Turist arrangeres en spændende 5 dages (4 
overnatninger) kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden 
 

Mandag den 16. – fredag den 20. maj 2022. 
 
P.S. Til orientering er kulturrejsen nu 100% booket med i alt 54 deltagere. 
        Skulle der være flere interesserede, vil der blive oprettet en vente/afbudsliste. 
 
Ny korrigeret deltagerpris og betaling 
Pris pr. deltager: I delt dobbeltværelse kr. 3.970,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 690,00 jfr. 
tidligere udsendte rejseprogram.). 
 
Betaling 
Betaling sker til Willemoes Rejser/Haarby Turist – konto 0815 – 8159712371. (Oplys venligst 
navn v/betaling) jfr. tidligere udsendte rejseprogram). 
 
Ved tilmelding 
betales 1/3 af rejsens pris: v/ dobbeltværelse pr. person kr. 1.323,00 – v/enkeltværelse kr. 1553,00. 
 
Restbeløbet betales senest den 1. april 2022: v/ dobbeltværelse pr. person kr. 2.647,00. – v/ 
enkeltværelse kr. 3.107,00. 
 
P.S. I skrivende stund oplyses, at kulturrejsen er UDSOLGT. Interesserede medlemmer vil 
imidlertid fortsat kunne tilmelde sig og vil blive påført en AFBUDSLISTE. 
 

 
Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen onsdag den 15. juni 2022 
 

8 restpladser!! 
 

Bestyrelsen har besluttet også i 2022 at arrangere en udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen. 
Årsagen er, at Lisbeth Dahl har besluttet at optræde for sidste gang i 2022 på scenen i Cirkusrevyen. 
 
Der er ingen tvivl om, at det bliver noget af en festforestilling. 
 



Klubben har allerede reserveret 58 A-billetter på gulvet til Cirkusrevyen, ligesom ”Den store 
dejlige klassiske aftenbuffet” er bestilt på Restaurant Hvide Hest. 
 
 
Program 
 
Kl. 11.30: Afgang fra P-pladsen på Møllevej bag Rema 1000 i Assens. 
Kl. 13.00: Ophold på en rasteplads, hvor der serveres 2 sandwich pr. deltager. 
Kl. 14.45: Forventet ankomst på Dyrehavsbakken. 

Tiden fra ankomsten på Dyrehavsbakken og indtil Cirkusrevyen starter kl. 17.00, er til fri   
disposition. Det anbefales dog at gøre et lille ophold på Restaurant Ølgod, hvor vi kan 
forvente, at der er levende musik. 

Kl. 17.00: Forestillingen i Cirkusrevyen starter – varighed ca. 2 timer og 15 min. 
Kl. 19.30: Spisning i ”Restaurant Hvide Hest”, hvor der serveres restaurantens ”Store klassiske     
                 aftenbuffet”. Drikkevarer er for egen regning. 
Kl. 21.30: Afrejse til Assens. 
Kl. 00.30: Forventet hjemkomst. 
 
Deltagerpris 
Prisen pr. deltager: kr. 1.050,00 v/minimum 48 betalende deltagere. 
 
Prisen omfatter 
Bustransport tur/retur incl. broafgift, moms, pladsreservation i bussen, adm.gebyr, A-billet incl. 
billetgebyr til Cirkusrevyen, 2 sandwich på udrejse samt den store klassiske aftenbuffet excl. 
drikkevarer i Restaurant Hvide Hest. 
 
Betalingsfrist 
Deltagerprisen kr. 1.050,00 bedes venligst indbetalt/overført til klubbens konto i Danske Bank 
– reg.nr. 1551 – kontonr. 9100527100 senest den 15. februar 2022. 
 
Tilmelding 
Tilmelding foretages til Bent Clausen på tlf. 21783139 eller pr. e-mail: abclausen@youmail.dk 
hurtigst muligt, da vi har erfaring for, at billetterne hurtigt bliver revet væk.  
 
P.S. Der er i skrivende stund kun 8 restpladser. 
 
Billetterne til Cirkusrevyen 
Billetterne til Cirkusrevyen vil som sædvanligt blive udleveret til jer alle i bussen. 
________________________________________________________________________________ 
 
1 – dags udflugt til øen Fur med guidet rundvisning og besøg med 
guidet rundvisning og ølsmagning på Fur Bryghus den 15. september 
2022 
 



I henhold til klubbens aktivitetsplan for årene 2022 – 2026 – se senere i nyhedsbrevet – er klubben i 
gang med at udarbejde et program på en spændende 
 

1 – dags udflugt til øen Fur med guidet rundvisning og besøg med guidet 
rundvisning og ølsmagning på Fur Bryghus den 15. september 2022 

 
Bestyrelsen glæder sig meget til at udsende programmet for denne spændende udflugt for 54 
deltagere. Programmet forventes udsendt senere i foråret 2022. 
 
Det kan imidlertid oplyses, at 1 – dages udflugten koster kr. 790,00 pr. person v/ minimum 38 
deltagere. 
 
P.S. Selvom det egentlige program endnu ikke foreligger, så er medlemmerne allerede nu 
velkomne til at tilmelde sig udflugten. Der bliver rift om pladserne. 
 
Tilmelding foretages til Bent Clausen på tlf. 21783139 eller pr. e-mail: abclausen@youmail.dk   
________________________________________________________________________________ 
 
ARF – Multimedier for Assens og Omegn på Facebook 
VELKOMMEN til Radio- og fjernsynsklubben for Assens og Omegn, Nyborg og Odense. Sådan 
indledes klubbens debut på Facebook den 8. juli 2021. 
 
ARF-Multimedier for Assens og Omegn er i daglig tale kendt som ”Radio- og fjernsynsklubben”. 
 
Det er nu efter grundig forberedelse lykkedes os at komme på Facebook med vores egen Facebook-
gruppe. 
 
Intentionen med at lave en Facebook-gruppe er, at vi kan give en hurtigere og bedre information om 
vores arbejde til flest mulige. 
 
Vi ønsker hermed også at give brugerne mulighed for et øget kendskab til vores meget aktive 
Radio- og fjernsynsklub med interesser inden for medieudvikling og ikke mindst et stort 5-års 
aktivitetsprogram med mange spændende sociale aktiviteter. 
 
Klubben ønsker alle medlemmerne hjertelig velkommen på Facebook. 
 
Er du interesseret i at følge os på Facebook, så kontakt os venligst jfr. nedenfor. 
 
Opslag må meget gerne deles. 
 
Du kommer ind på klubbens facebookside ved at logge på Facebook og taste: 
ARFMultimedierAssensOgOmegn 
_______________________________________________________________________________ 

 
Aftale med SparePart.dk Aps – Ny aftale  
Den 10. januar 2022 indgik klubben en aftale med 
 



Sparepart.dk Aps, Vagtelvænget 10, 5610 Assens – tlf. 65 90 77 66 – E-mail: 
infor@sparepart.dk, Hjemmeside www.sparepart.dk  
Aftalen omfatter 10% rabat på reparation af iPhones og iPads enheder. 
 
For at få 10% medlemsrabat skal medlemmerne ved henvendelse til firmaet blot oplyse, at 
man er medlem af Radio- og fjernsynsklubben. Rabatten vil herefter blive fratrukket 
fakturaen. 
 
For god ordens skyld fremsendes aftalen hermed vedhæftet. 
 
Aftalen er samtidig optaget på klubbens hjemmeside www.arfassens.dk 
________________________________________________________________________________ 
 

Aftale med Skov`s Radio i Tommerup 
I oktober 2012 indgik klubben en samarbejdsaftale om reparation og køb af radio- og TV m.m. 
med 
 
Skov´s Radio v/ Arne Nielsen, Gyvelvænget 13, Tommerup St., 5690 Tommerup 
Tlf. 64 76 11 78 – e-mail: arne@skovsradio.dk 
 
Aftalens indhold fremgår af den tidligere udsendte aftale, som også kan ses på 
www.arfassens.dk 
 
_______________________________________________________________________________  
 
Aftale med Vestfyns Teater i sæson 2021-2022 
 
I sæsonen 2021-2022 har Vestfyns Teaters 16 forestillinger, der spilles forskellige steder i 
Assens Kommune- 
 
TILBUD fra Vestfyns Teater til Alle ARF´s medlemmer/venner. 
 
Der gives 10% rabat på op til 2 voksenbilletter pr. medlem pr. forestilling til alle 16 forestillinger 
 – se www.vestfynsteater.dk 
  

Ved køb oplyses koden, der er uændret:   arf2021  
 
Hvis I er en større gruppe, så ring til 30 28 29 65 og få et måske endnu bedre tilbud.  
 
Og endnu en mulighed 
Alle kan når som helst blive medlem af Vestfyns Teater og få 25% rabat. Det sker automatisk ved 
samlet køb af billetter til mindst tre af sæsonens 16 forestillinger. 
Kontingentet er inkluderet i billetprisen, så det er en reel besparelse. 
 
 



Sæsonprogram 
Se program på www.vestfynsteater.dk 
 
Billetter 
Køb online på www.vestfynsteater.dk eller send en mail til: mail@vestfynsteater.dk med oplysning 
om forestilling, antal billetter, dit navn, adresse og telefonnummer samt koden arf2021. Du kan 
også ringe til tlf. 30 28 29 65. 
 

Kom i teatret, når teatret kommer til dig!  
________________________________________________________________________________ 
 

 Klubbens aktivitetsplan for årene 2022 – 2026 
 

1. Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden 16. – 20. maj 2022. Udsolgt. 
2. Udflugt til Cirkusrevyen og Dyrehavsbakken onsdag den 15. juni 2022. 8 restpladser. 
3. 1-dages udflugt til øen Fur med guidet rundvisning og besøg med guidet rundvisning og 

ølsmagning på Fur Bryghus den 15. sept. 2022. 
4. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022. 
5. Udflugt med besøg på Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2023. 
6. 4 – dages rejse til Rügen i Tyskland i perioden 9. – 12. maj 2023. 
7. Udflugt til museet FLUGT ved Aal kirke nær Oksbøl i 3. kvt. 2023. 
8. 4 - dages oplevelsesrejse med besøg på julemarked i Bremen i Tyskland i 4. kvartal 2023. 
9. 6 – dages rejse til byernes by Paris med overnatning i Belgien - på udrejse - i maj 2024.  
10. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt Carlsbergmuseet i 2. kvt. 2024. 
11. Dagstur til Danmarks største julemarked i Krusmølle v/Aabenraa, Sønderborg Slot og evt. 

grænsehandel i 4. kvt. 2024. 
12. 5 – dages rejse til Bornholm i 2. kvt. 2025. 
13. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt Sprogø i juni 2025. 
14. Heldagsudflugt til Holmegårds Glasværk i Fensmark og Skovtårnet v/ Rønnede i 3. – 4. kvt. 

2025. 
15. 6 -7 dages rejse til Krakow i Polen i maj 2026. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Klubbens hjemmeside – www.arfassens.dk 
 
Som oplyst i klubbens tidligere udsendte nyhedsbreve har klubbens fået en ny hjemmeside 
www.arfassens.dk. Den nye hjemmeside, der fortsat er under udvikling, har fået et nyere design. 
 
Den nye hjemmeside, der er lavet i Joomla, er responsive. Det betyder, at den automatisk tilpasser 
sig alle skærmstørrelser. Den sikrer hermed en optimal visning, uanset om du besøger hjemmesiden 
fra en PC, tablet eller mobil. 
 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret af klubbens webmaster Sanne Ravn Clausen – e-mail: 
s.ravn.clausen@gmail.com 

____________________________________________________ 



Efterlysning af medlemmers e-mailadresser!! 
 
Har du fået en e-mailadresse eller ændret din e-mailadresse – så HUSK at fortælle os det. 
 
P.S. Husk også orientere klubben om evt. ny folkeregisteradresse. 
 
Send besked til:    Kasserer Bent Clausen – e-mail: abclausen@youmail.dk 

___________________________________________________ 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
 
Formand:  Allan Mogensen, Nr. Alle 32, 5610 Assens Tlf.        20685013 

                      E-mail: almo@newmail.dk     
 
Næstformand: John Nielsen, Elmelundsvej 14, 5610 Assens Tlf. 20951527
  E-mail: ingelise.john@gmail.com 
Kasserer og 
nyhedsredaktør: Bent Clausen, Ørnevej 5, 5610 Assens  Tlf. 64713139
  E-mail: abclausen@youmail.dk  Tlf.        21783139 
 
Sekretær:  Flemming Rasmussen, Odensevej 87, 5610 Assens Tlf.        51273821 
  E-mail: nira@mail.dk    
 
Bestyrelsesmedlem:  Lene Kastrup, Aalevejen 3, Torø Huse, 5610 Assens Tlf.        64712910 
  E-mail: lene.kastrup@outlook.dk   Tlf.        29697602 
 
Webmaster/ adm. af         Sanne Ravn Clausen, Skibhusparken 54, 5000 Tlf.        21264653 
Facebook:  Odense C. 
  E-mail: s.ravn.clausen@gmail.com 
________________________________________________________________________________ 
 

 
SKAF ET NYT MEDLEM OG SCOR EN VINGAVE 

 
Flere kunne få glæde af Radio- og fjernsynsklubbens mange fordele. 
 
Du kan hjælpe os med at fortælle en ven/veninde, nabo eller familiemedlemmer om klubben, bl.a. 
om dens TV – Forsikring, aftaler med SparePart.dk Aps i Assens, Skov´s Radio i Tommerup og 
Vestfyns Teater samt mange sociale aktiviteter, herunder foredrag, udflugter i Danmark, studieture 
på radio- og TV – stationer, revyture samt oplevelsesrejser i ind- og udland. 
 
Ved at skaffe et nyt medlem gør du samtidig klubbens indflydelse på den landsdækkende 
mediepolitik større – til gavn for dig og den øvrige danske befolkning. 
 



Klubben kvitterer med en flaske vin. En flaske god vin for hvert nyt medlem (husstand), du 
skaffer. Vinen bliver overrakt på klubbens årlige ordinære generalforsamling. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Indmeldelseskupon 
 
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):__________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________________________ 
 
Jeg melder følgende ind i ARF: 
 
Navn:_________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Telefon:_________________E-mailadresse:_____________________TV-alder(år):__________ 
 
 

Indmeldelseskupon 
 
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):____________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Jeg melder følgende ind i ARF: 

 
Navn:__________________________________________________________________________ 
 
Adresse:________________________________________________________________________ 
 
Telefon:_______________E-mailadresse:_______________________TV-alder(år)___________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Med venlig hilsen 

 Godt nytår! 
Bestyrelsen 


