Nexø og omegns Pensionistforening
Nyhedsbrev nr. 3. for aug. - sept. - okt. - nov. mdr.

Bankospil:
Hver onsdag kl. 14.00. starter den 21. august.

Kortspil:
Mandag og torsdag kl. 13.00 starter den 19. august
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Iiiii hvor tiden går hurtigt, så er vi kommet hen i anden halvår 2013, så skal vi finde på noget igen.
Vi starter med Senior shop den 12. sept. Kl. 14.00, så vi kan få garderoben skiftet ud til høstfesten.
Prisen for kaffen er 30,00 kr. tilmelding inden den 9. sept.
Så skal vi prøve det nye tøj! Vi mødes på Fritidshuset fredag den 13. sept. kl. 17.30 til høstfest, hvor
vi skal have en omgang dejlig mad - kaffe samt lotteri, efter dette skal vi røre benene til en svingom.
Tilmelding inden den 9. sept. Prisen er 130,00 kr.
Fritidshuset har tilbudt General prøve på deres nye revy torsdag den 10. okt. kl. 19.00. Pris 75,00 kr.
Fredag den 11. okt. er der premiere med efterfølgende spisning og dans, pris 230,00 kr.
Derefter følgende forestillinger:
Søndag den 13. okt. kl. 14.00, mandag den 14. okt. kl.19.00 samt tirsdag den 15. okt. kl. 19.00.
Pris 80,00 kr. kaffe 40,00 kr.
Tilmelding til revyen på Fritidshuset Tlf. 56 49 22 69.
Fredag den 11. samt tirsdag den 15. okt. tager vi ud og ser på naturen, om skoven er falmet.
Kørselopsamlingen foregår på den måde at bussen kommer til krydset Nørremøllevej - Kong
Gustafsvej - Paradisvej og er der ca. kl. 10.40, kører derefter til Fritidshuset og samler op,
hvorefter vi kører til tanken i Snogebæk, hvor vi er ca. kl. 11.00. Da det er en heldagstur, har vi
bestilt frokost hos Fru Petersens café i Østermarie derefter en tur ud i det blå, hvorefter vi indtager
eftermiddagskaffen i Aakirkeby på det gamle Kans Hotel nu kaldet Restaurant K.
Tilmelding inden den 1. okt. efter" først til mølle" da der kun er plads til 44 personer i bussen pr.
gang. Prisen er 130,00 kr. pr. person.
Foredrag mandag den 28. okt. kl. 14.00 med Regionsborgmester Winni Grosbøll, tilmelding inden
den 23. okt. Pris 30,00 kr.
Foredrag igen med forhenværende Præst Inge Lorenzen torsdag den 14. nov. kl. 14.00 tilmelding
inden den 11. nov. Pris 30,00 kr.
Tilmeldinger til vores egne arrangementer er til formanden på Tlf. 56 49 12 14.
Vi har lavet en aftale med Fritidshuset om, at vores nyhedsbrev m.m. kan vi lægge ind på deres
hjemmeside som er: www.nexofritidshus.dk
Men I vil stadig få nyhedsbrevet som før, da det jo ikke er alle der har mulighed for at komme ind
på hjemmesiden.
Hilsen Bestyrelsen

