
Nyhedsbrev nr.1 2022 

Bankospil hver onsdag kl. 1400 

Pladesalg fra kl. 1300 

 

Kortspil mandag og torsdag k1.1300 



Så er programmet for den næste tid klar og vi ser frem til at 

afholde vores arrangementer uden forhindringer. 

 

25. februar 2022 kl. 1230 Fastelavnsfest på Fritidshuset 

Vi får smørebrød og derefter slår vi katten af tønden. 

Vi slutter med kaffe og fastelavnsboller. 

Har i lyst må I gerne være lidt udklædt eller måske en sjov hat. 

Pris 120 kr. 

Sidste frist for tilmelding er 18. februar 2022. 

Vi gennemfører med min. 30 deltagere. 

Tilmelding til Nomi på tlf. 51 90 87 67 

 

Ny indkaldelse til generalforsamling 

25. marts 2022 afholder vi generalforsamling på 

Nexø Fritidshus. 

Vi starter kl. 1000 med kaffe og rundstykker. 

Generalforsamlingen starter kl. 1100 

 

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingent 

for 2022 være betalt senest 1 uge før. Dvs. senest 18. marts 

2022. 

Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til formand 

Yvonne Christensen eller næstformand Lykke Jensen senest 5 

dage før, skriftlig med navn på afsender. 
 

På valg til bestyrelsen er: 

Kasserer Lisbeth Mortensen    Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Lykke Jensen   Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Birthe Hansen   Modtager genvalg 

Bestyrelsessuppleant Bente Jeppesen   Modtager genvalg 

Revisor Lone Sommer     Modtager genvalg 
 

Sidste tilmelding til kaffe generalforsamling er 16 marts. 

Pris 40 kr.  

Tilmelding til Missan tlf. 21 78 00 33 



22. april 2022 kl. 1230 har vi på fritidshuset en påskefrokost 

hvor Bjarne Kure kommer og underholder. 

Der er amerikansk lotteri. 

Pris 160 kr. Sidste frist for tilmelding er 19. april 2022. 

Tilmelding til Bodil på tlf. 50 44 92 29 

 

10. maj 2022 kl. 1230 har vi den fornøjelse at få besøg af 

Pisterne igen. Vi starter med smørebrød og så underholder 

Pisterne. Bagefter er der kaffe og kage. 

Glæd jer, de plejer at være meget underholdende. 

Arrangementet er på Fritidshuset. 

Pris 125 kr. Sidste tilmelding 6. maj 2022. 

Tilmelding til Birte på tlf. 30 29 67 12 

 

12. juni 2022 kan i komme på tur til Cirkusrevyen. 
Turen indeholder følgende: 

Vi skal med færge 8.30 hvor vi får morgentallerken. 

3-retters menu før forestilling på restaurant postgården, 

inkl. 3 glas vin til maden. 

Velkomstdrink I Cirkusrevyens bar 

Fri bar i pausen 

Et cirkusprogram pr. 2 deltagere 

Gode pladser i teltet. 

Vi skal hjem 20.30 fra Ystad hvor vi får mad på båden. 

Bussen kører fra 

Snogebæk kl. 700 

Fritidshuset 715 

 

Prisen for alt dette er kun 1500 kr. 

Vi skal have tilmelding og betaling senest 1 april 2022. 

Tilmelding til Nomi på tlf. 51 90 87 67  



2. juli 2022 kan du komme til Bornholmerrevyen. 

Vi starter med at spise kl. 1300 og revyen begynder kl. 1500 

Vi får revyplatte og gratis program. 

Bus fra Snogebæk kl. 1200 

Bus fra Fritidshuset kl. 1215 

Pris for det hele 420 kr. som betales ved tilmelding. 

Sidste frist for tilmeldinger 28. marts 2022 

Tilmelding skal ske til Nomi tlf. 50 90 87 67. 
 

 

Til de to ovennævnte arrangementer kan der indbetales på 

konto nr. 0650 654 575 0714 eller mobilpay 769809 

eller kontant til kassereren. 

 

 

Ved de øvrige arrangementer betales kontant eller mobilpay 

ved indgangen. 

8. juli 2022 k1. 1730 Grillfest på Fritidshuset. 

Der serveres grillmad/dessert og kaffe. Niels Erik kommer og 

spiller op til dans. 

Pris 180 kr. Tilmelding senest 4. juli. 

Tilmelding til Missan tlf. 21 78 00 33 
 

 

Vedr. kontingentindbetaling. 

Er kontingentet ikke betalt inden 31 marts går vi ud fra at I 

ikke ønsker at være medlem mere. 

 

 

 

Foreningen holder sommerferie 

fra d. 14 juli til d. 23 august 2022  


