Nexø og Omegns
Pensionistforening
Nyhedsbrev nr. 1 2018.

Godt nytår til jer alle sammen.
Nu er vi kommet ind i 2018 og efter en vellykket generalforsamling skal vi videre med vores arrangementer.
16. februar kl. 1230 starter vi med noget helt nyt. Find din hat
frem for vi laver en hattefest. Vi starter med 3 stk. smørebrød.
Vi skal have tøndeslagning og der er også lidt sang på programmet. Der vil være præmie til den flotteste/skøreste hat og
til kattekonge og dronning. Der vil også være kaffe og fastelavnsbolle. Ib Hansen kommer og spiller og han er dommer
Prisen kr. 100 Tilmelding senest onsdag 7. februar.
22. februar kl. 1400 har vi foredrag med Jørn Sjøholm. Han vil
fortælle om sit liv som sømandspræst. Bl.a. om han tid i Spanien. Der er kaffe og kage.
Prisen er kr. 50 Tilmelding senest 21. februar.
12. marts kl. 1400 har foredrag med Lillian Hjorth-Westh som
vil fortælle om Lise Nørgaard.
Prisen er kr. 50 Tilmelding senest 7. marts.
6. april kl. 1400 har vi Tøjparty. Flemming Rosendahl kommer
og viser tøj så nu er der mulighed for at forny garderoben inden
vi skal til forårsfest.
Prisen er kr. 50 Tilmelding senest 4. april

20. april kl. 1800 har vi forårsfest hvor vi skal have god mad og
svinge os i dansen til Niels Erik Kofoeds musik. Der kan købes
amerikansk lotteri ved indgangen.
Prisen er 200 kr. Tilmelding senest 11. april
Nyhed
25. maj har I mulighed for at komme og se Allinge Revyen.
Der er 2 retter mad – revy – musik og dans. Der vil være buskørsel med opsamling i Snogebæk kl. 1630 og ved Fritidshuset
1645. Hjemkørselstidspunkt aftaler vi i bussen på vej derop.
Prisen er 450 kr. inkl. bus som betales ved tilmelding. Tilmelding hurtigst muligt til Lisbeth tlf. 24 40 24 87 da vi har
et begrænset antal billetter.
Der er mulighed for at få nyhedsbrevet på mail. Skriv til Johannes Grønnegaard 1428ij@gmail.com at du vil have nyhedsbrevet på mail.

Alle tilmeldinger skal ske til Annemarie
Mogensen (Missan) tlf. 56 49 28 31 eller
Lisbeth Mortensen tlf. 24 40 24 87.

Bankospil:
Bankospil hver onsdag kl. 1400 på Kultur- og Fritidshuset.
Kortspil:
Hver mandag og torsdag kl. 1300 indtil 12. april 2018 Derefter
sommerferie.
Kortspil starter op igen 3. september 2018
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Resten af året er der følgende på programmet:
14. maj Løvspringstur
6. juli Grill Fest (Niels Erik Kofoed spiller)
August 4 dages til Lolland/Falster
7. september Tøjparty Linda Firlings
21. september Høstfest (Niels Erik Kofoed spiller)
9. oktober Løvfaldstur
22. oktober Sangeftermiddag med Ib Hansen
November endags tur til Sverige
November Julehygge med Øens Blomster
7. december Julefest (Niels Erik Kofoed spiller.)
Ret til ændringer forbeholdes.

Alle tilmeldinger skal ske til Annemarie
Mogensen (Missan) tlf. 56492831 eller Lisbeth
Mortensen tlf. 24402487.

