
Nexø og omegns Pensionistforening
Nyhedsbrev nr. 2 for februar -  marts & april mdr.

Bankospil: Bankospil hver onsdag kl. 14.00 på Fritidshuset.

Kortspil: Kortspil mandag og torsdag kl. 13.00 på Fritidshuset indtil 10  april, hvor 
der holdes ferie til d. 1 september.
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Så har vores vognmand Ejvind Holm `Rejser fundet en tur til Bad Malente i 
Tyskland
til en pris af  5.100,00 kr. Turen starter den 16  juni  kl. 06.30 fra Rønne og hjem den 
20 juni kl.21.50.
Angående tilmelding foregår det som det plejer, man ringer til Johannes Grønnegaard
på  tlf.  nr. 40608958 senest den 1 april, da hotellet i Bad Malente skal have besked
omkring 1 april. Der er 26 pladser tilbage i bussen, så kom bare frem af busken.
Det er den samme tur der er i Ejvind Holms` Rejseprogram, men med en rabat på 
100,00 kr. pr. person.

I marts har vi jo Harmonikahorrana som i så i nyhedsbrev nr. 1 , der er ved at være 
fuldtegnet.

Sprogblomster på TV Bornholm den 15 marts, ( der er Fuldtegnet.)

Den 25 april holder vi vores Forårsfest på Fritidshuset kl.17.30 med spisning og kaffe
samt salg af Amerikansk lotteri, og så var vi heldige at få Niels Erik Kofoed til at 
spille til dansen.
Prisen er 150,00 kr.  Tilmelding til festen er: Betty på Tlf. nr. 56491537

Ved Generalforsamlingen d. 31 januar, vedtog vi at vi fremover skulle sende 
nyhedsbrevet ud digitalt, det vil sige at dem der har en PC skal sende en mail til 
Johannes Grønnegaard så han kan få mailadressen på den måde. Derefter modtager i 
alt information på PC.
Dem der ikke har en PC, modtager informationerne som altid.
Johannes Grønnegaard´s mailadresse er: 1428ij@gmail.com 

Der kommer et nyt nyhedsbrev sidst i april mdr. angående Løvspringsturerne den 
13 maj, og den 23 maj.

Hilsen
Bestyrelsen
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