


Endelig ser det ud til, at vi kan gennemføre forskellige arrange-

menter igen med forbeholdt for gældende restriktioner 

på det aktuelle tidspunkt. 

 

Banko hver onsdag året ud med start 2. juni 2021 

på Fritidshuset, døren åbnes kl. 1300
 

Borde og stole sættes op efter retningslinjerne og må ikke 

flyttes. Vi bærer mundbind/visir så snart vi bevæger os rundt. 

Husk at medbringe coronapas eller negativ test 

 

5. juli 2021 

Til dem der har købt billet til sommerrevy. 

Bussen kører fra Snogebæk 1645 og fra Fritidshuset kl. 1700
 

12. august 2021 kører vi ud i det blå. Der vil være forplejning 

undervejs og måske en overraskelse. 

 

Opsamling Tanken Snogebæk kl. 945 og ved Fritidshuset 1000
 

husk mundbind og coronapas. 

 

Pris 200 kr. Tilmelding senest 4. august 2021. 

 

Til alle vore arrangementer, overholdes gældende 

retningslinier – mundbind, afstand og hyppig afspritning af 

hænder. 

Husk Altid at have gyldigt coronapas med, færdig 

vaccineret, eller en negativ test der er højst 72 timer gam-

mel  



18. september 2021 kl. 1730 
 

Fejrer vi Nexø og Omegns Pensionistforening 

75 års jubilæum 

i Nexø Hallen 

 
Døren åbnes kl. 1630

 

Der vil blive serveret en 3 retters menu, levende musik 

og underholdning 

Der sælges amerikansk lotteri ved indgangen. 

 

Vi har arrangeret buskørsel og der er følgende stoppesteder: 

Benzintanken, Snogebæk kl. 1620
 

Balka ca. 1625
 

Ferskesøparken / Stormgade 1630
 

Fritidshuset ca. 1635
 

Kejsergangen ca. 1640
 

Paradisvej, Nørremøllevej ca. 1645
 

Bussen er bestilt til hjemkørsel kl. 2400
 

 

Pris for det hele er kun 250 kr. 

Tilmelding senest 20. august 2021. 

Husk ved tilmelding også at bestille buskørsel. 

 

Alle tilmeldinger skal ske til 

Missan tlf. 21780033 

Nomi tlf. 51908767 

 

Alle tilmeldinger er bindende  



Indkaldelse til generalforsamling 

 

6. august afholder vi generalforsamling på Nexø Fritidshus. 

Vi starter kl. 1000 med kaffe og rundstykker. 

 

Generalforsamlingen starter kl. 1100 

Pris 30 kr. Tilmelding til kaffe senest 2. august 2021 

 

Husk: 

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingen-

tet være betalt senest 1 uge før, dvs. senest 30. juli 2021. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til formand 

eller 

næstformand senest 5 dage før, skriftlig med navn på afsender. 

 

 

 

 
På valg til bestyrelsen er: 
Formand Yvonne Christensen   Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Bodil Olesen   Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Annemarie Mogensen Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Nomi Lund   Modtager genvalg 

Bestyrelsessuppleant Brian Christensen  Modtager genvalg 

Revisor Bernt Andersen    Modtager genvalg 

Revisorsuppleant Gunni Bengtsen   Modtager genvalg 


