Nexø og omegns Pensionistjorening.
Nyhedsbrev for december & januar mdr.
Bankospil:
Kortspil:

Bankospil holder Juleferie fta d. Il december til d. 8 januar 2014 kl.14.00.
Kortspil stopper d. 12 december. Starter igen d. 6 januar 2014 kl. 13.00.
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Så er året ved at gå på held, det er tid til vi skal have vores Julefest. Det bliver d. 6 december
k1.l7.3.0på Fritidshuset.
Luciapigerne kommer og syngerjulen ind som de plejer, derefter er der mad:
Flæskesteg-Andesteg samt Ri' s a lamande, senere på aftenen trækker vi lod på lotteriet samt drikker
kaffe. Derefter en svingom med Ib Hansen' s orkester. Tilmelding 5 dage før. Pris 150.00 kr.
Vi kan jo ikke gøre noget uden penge, så med dette nyhedsbrev er der opkrævning på det nye
kontingent 2014.
Indbetaling kan foretages over NETbank eller hos en i bestyrelsen, da det koster at gå i Nordea og
indbetale. Hver onsdag er der bankospil, så er der også mulighed at indbetale kl. 13.00.Kontingentet
skal være indbetalt inden Generalforsamlingen for at have stemmeret.
Vi indkalder til Generalforsamling d~1:januar 2014 kl. 13.30 på Fritidshuset

Der startes med dagens ret kl.12.30 for dem der vil, til en pris af 50.00 kr. for maden. Efter maden
k1.ca. 13.30 starter Generalforsamlingen, hvor vi rar kaffe (og den er gratis) tilmelding inden d. 17
januar angående maden.
Følgende er på valg:
Kasseren:

Johannes Grønnegaard

for 2 år.

Bestyrelsesmedlem:

Bent K. Jensen

for 2 =

Bestyrelsesmedlem:

Inge Grønnegaard

for 2 =

Bestyrelsessuppleant

l.: Lone Olsen

for l =

Bestyrelsessuppleant

2.. Yvonne Christensen

for l =

Revisor:

Henning Hjuler

for 2 =

Revisorsuppleant:

Bernt Andersen

for l =

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling, skal skriftligt indgives til
formand / næstformand i bestyrelsen, med navn på forslagsstilleren 5 dage før Generalforsamlingen.
Til slut vil vi i bestyrelsen ønske jer alle:
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Se Bagsiden:

Efter samtale med Bjørn G. Pedersen Ældremobiliseringen, er vi blevet enige om at et
tryghedopkald hver morgen var en fordel.
Tryghedsopkaldet er en stor tryghed for den ældre. De har haft tilfælde hvor telefonen ikke blev
taget og de har sammen med en kontaktperson ( valgt af den ældre selv), som havde en ekstra nøgle
måtte konstatere, at den ældre var faldet og ikke kunne komme til telefonen.
Det er også en tryghed for pårørende, der bor uden for Bornholm, at familiemedlemmet har kontakt
hver dag til en person.
Hvert år samler vi alle dem vi ringer til og holder en sammenkomst til en hygge med sang, historie,
kaffe og kage.
Det koster ikke noget at få opkald, og de som ringer gør det som frivillige, de rar udgifterne dækket
til telefon gennem midler fra Bornholms Regionskommune.
I øjeblikket er der 16 hjælpere og 27 ældre de ringer til.
Hvis det har nogen'interesse kan man kontakte Bjørn G. Pedersen på Tlf. 23647514 eller på mail
bgp1943@gmail.com og få nærmere oplysninger hvorledes det foregår.
Madplan fra Fritidshuset.
Varm tallerken 50,00 kr. dessert 15,00 kr. hver Onsdag kl. 17.00 til 18.30.

Tilmelding tirsdag inden kl. 12.00, alle er velkommen.
30 oktober: Pølser i svøb.
6 november: Græsk farsbrød.
13 november: Andesteg (Pris 85,00 kr. )
20 november: Skinke m. flødekartofler.

27 november: Farsbrød.
4 december: Ribbensteg.
11 december: Sammenkogt ret.
18 december: Flæskesteg.
Juleferie.
8 januar 2014: Boller i Karry.
Fritidshuset holder Julernarked lørdag d. 30 november k1.1O.00til 16.00.

For dem der ønsker, holder Fritidshuset Juleaften d.24 december kl.17.00 med
Flæskesteg!Andesteg og Ri' s alarnande
til en pris af 90.00 kr. Tilmelding 8 dage før på Tlf. 56492269

