Revideret program pga corona virusen
Pga. af de nye tider vi lever i, har vi måtte
revideret vores program til og med oktober.

Turen ud i det blå flyttede vi til oktober, men har nu
helt aflyst den.
Sommerrevyen er aflyst, men vi har reserveret billetter
til næste år. Datoen regner vi med at have i næste
nyhedsbrev.
Nexø Kultur- og Fritidshus åbner først
1. september og der er ikke mulighed for dans og sang
pga. de stramme retningslinjer, så derfor følgende
ændringer.
Banko
Vi prøver at afholde vores bankospil i juli og august i
Nexø Hallen.
Vi starter onsdag den 1. juli. Pladesalget starter
kl. 1300. De plader man køber den første gang vil blive
lagt i en pose med brugerens navn og det vil være de
samme plader man spiller på indtil videre.
Pga. restriktionerne er der max. antal deltagere på 50
personer de to første gange.
Vi forventer at der bliver åbnet op for flere efter
d. 8. juli

8. september kl. 1400 underholdning med Jørn Lundt
fra Vanguards er stadig gældende.
Der serveres kaffe og kage.
Pris 75 kr. Tilmelding senest 7. september.
25. september 1730 er høstfesten lavet om til en fællesspisning med hygge og snak. Efter maden vil der
være lidt underholdning.
Amerikansk lotteri kan købes ved indgangen.
Pris 200 kr. Tilmelding senest 21 september.
23. oktober 1230 er der gule ærter.
(spis så meget du kan)
Der er mulighed for at nynne med på sangene når Ib
Hansen spiller.
Pris 130 kr. Tilmelding senest 21. oktober.
Grillfesten den 3. juli aflyst, men i stedet er der:
9. juli 2020 Kl. 1300 fællesspisning i Nexø Hallen.
Vi får god mad, kaffe og en småkage og så er der god
mulighed for snak og hygge.
Dørene åbnes kl. 1230
Pris 150 kr. Tilmelding senest 3. juli 2020.

Alle tilmeldinger skal ske til
Missan tlf. 56492831
Nomi tlf. 51908767
Alle tilmeldinger er bindende.
Alle disse arrangementer gennemføres under
forudsætning af, at der ikke bliver ændret i
retningslinierne.
Ellers, hold jer orienteret på vores gruppe
”Nexø og Omegns pensionistforening”
på Facebook

