Nyhedsbrev for Nexø og omegns pensionistforening marts 2017
Bankospil:
Hvor Onsdag kl. l4

ot'

på kultur og fritidshuset.

Kortspil
Hver Marrdag & Torsdag kl. l3"n indtil 14. april.

Efier Sommerf'erien starter kortspillet d. 15. August.
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Efter ønske fra f'lere medlemmer vil vi igen prøve og lave pladsresevationer til vores fester. Såliem der er
en grlrppe der ønsker at reseverer pladser skal I person melde alle i gruppen til.

Løvspringsturen bliver d . 9 Maj hvor vi køre ud og ser på den n1,'udsprunget løvskov og finder et sted
hvor vi kan få lidt god mad og senere kaffe og kage.
Der

vill

være opsamling i Snogebæk på tanken kl. 915 og på nørrerlølleve.i i Nexø samme tid og så mødes

vi alle sammen på Nexø fiitidshus kl. l0(x) Pris 200 kr.
Tilmeldning senest onsdag d.3 maj

Førvi gåpåsommerf-erieskal vi haveen grillt'estd.7.iuli påNexøfritidshus.Kl.
Kurl's Trio spille op til dans. der vil være amerikansk lotteri. Pris 200 kr.
Tilmeldning senest onsdag d. 28 juni.

1730

efterrnadenvil

Vi har fået en rnulighed fbr at komme en tur over på dyrehavesbakken og se Korsbæk fra rnatador d. 27
.iuni i sarnarbejde rned.lan-Ole's busre.jser. med rundvisning på.iernbane restaLrrarlten. Familien Varnæs
og køkkenet hvor kokkepigen Laura og Agnes .lensen huserede, sidst men ikke mindst er der
spisning på postgården.
Prisen fbr turen er pt. sat til 1055 kr. Men prisen kan godt blive lavere alt efter hvor rriange der ønsker at
komme rned på turen. Vlålet er at prisen bliver 845 kr. Men det kræver at bussen bliver fyldt med op med
50 -elade deltagere. Der indgå morgemad på flærgen. samt flæskesteg inkl. I drik på færgen hiem.
stLrer

Vi

er desværre nød til at opkræve betalingen ved tilrneldninger. Hvis prisetr hvacl
biltiger end de 1055 kr. vil vi betale penge tilbage i bussen.

vi håber og tror bliver

Betalingen kan ske til Johannes eller på foreningens nordea konto 0649-6545-750-714
Da der er stor intresse for Korsbæk og matador vil Postgården have tidelig besked på hvor mange
vi kommer, så sidste tilmeldning er d. l8 April.
lJolrrr rejser. har lavet en 4 dags tur fbr os i august mrd. Med starl d. 6 til d. 9. august til en pris på 4570kr.
tillæg fbr eneværelse er på 750 kr. Rejsen er bindende ved tilmelding.
Det lremgår med den rnedf-ølgende rejsebeskrivelse hvor turen går hen.

Tilmelding inden

l. maj

Alle tilmeldineer vedr. reiser til Johannes på tlf. 40 60 89 58
Alle tilmeldinger vedr. fester og ture skal ske til Annemarie Mogensen (MISSAN)
på
God sommer

tlf. 56 49 28 31

til alle herfra bestyrelsen

