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Arrangementer første halvår 2019  
 

Godt nytår til jer alle sammen og nu er vi klar med 

arrangementerne for første halvår 2019  

 

9. februar kl. 1230 har vi en eftermiddag med dejlig 

underholdning. Vi starter med smørebrød og Kim 

Mortensen og Leif Sonne-Hansen underholder med 

bl.a. John Mogensen. Derefter har de Gustav 

Winckler på programmet. Der er mulighed for en 

svingom og at synge med. 

Pris 150 kr. Tilmelding senest 6. februar. 

 

14. marts kl. 14 har vi et spændende foredrag med 

Helene Rach Grøn. Hun bor/arbejder i Sydafrika og 

fortæller om "Mit Afrika" Der er kaffe og kage. 

Pris 50 kr. Tilmelding senest 13. marts 

 

29. marts kl. 1730 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 20. april 
 

12. april kl. l400 har vi Tøjparty. Flemming 

Rosendahl kommer og viser tøj så nu er der mulighed 

for at forny garderoben til foråret. Der er kaffe og 

kage. 

Prisen kr. 50. Tilmelding senest 4. april  



10. maj kl. 14 får vi besøg af "Pisterne" som 

kommer med sjov underholdning. Der er kaffe og 

kage. 

Pris 75 kr. Tilmelding senest 8. maj 
 

4. juli kl. l730 er der grillfest. Harmonikahorrana 

spiller så vi kan få en svingom i sommervarmen. Der 

bliver solgt amerikansk lotteri ved indgangen. 

Pris 200 kr. Tilmelding senest 26. juni. 

 

Tilmeldinger til disse arrangementer kan ske fra 

23. januar. 

 

Husk sommerrevy 27. juni 
For dem der har købt billetter til dette arrangement. 

Vi kører fra Snogebæk l715 og fra Fritidshuset 1730. 

Vi har 4 pladser tilbage som kan købes inden l. 

februar ved henvendelse til Lisbeth tlf. 24 40 24 87. 

 

Bestyrelsen har taget beslutning om 1 årlig udflugt 

som vil være i august/september. Dette pga. 

reduceret tilskud fra Regionskommunen.  



Banko 

Bestyrelsen har besluttet at vi fremover trækker lod 

når der er dobbeltbanko. 

Sidste banko inden sommerferien er 10. juli. 

Vi starter igen 28. august. 

 

Opmærksomhed ved runde fødselsdage. 
Vi giver fra 80 år. 

 

 

 

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 


