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Alle tilmeldinger til Lisbeth Mortensen 24 40 24 87 & Anne-Marie Mogensen (Missan) 56 49 28 31 
 

God sommer til alle herfra bestyrelsen 

Bankospil: 
Hvor Onsdag kl. 14.00 på Nexø´s kultur og fritidshuset. 

Kortspil 

Hver Mandag & Torsdag kl. 1300 indtil 14. april. 

Efter Sommerferien starter kortspillet d. 15. August. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Den 12. juli gå vi på sommerferie! 
Vi starter veloplagte op igen onsdag. 9. august, med bankospillet som starter kl. 14 

Efter en dejlig sommerferie tager vi fat på nye arrangementer. 

Den 2. september kl. 14 starter vi med fællessang / koncert med TO FRA LYSBO (Birthe og Vagn)  
De har sunget og spillet efter fyraften i forskellige orkester i Herning, Silkeborg og Århus  
Der vil blive serveret Kaffe og kage, der kan købes øl og vand. 
Tilmelding inden 30. august. Pris 75 kr. 

Den 7. september kl. 14 holder Birger Hjort Hansen Foredrag  
Der vil blive serveret kaffe og kage. 
Tilmelding inden 30. august. Pris 50 kr. 

Den 22. september kl. 1730 skal vi svinge benene til vores høstfest, Niels Erik spiller op til dans  
Der vil blive serveret en toretters menu plus kaffe & kage og selvfølgelig en lille en. Der bliver solgt 
Amerikansk lotteri ved indgangen. 
Tilmelding inden 13. september. Pris 200 kr. 

5. oktober kl. 14 kommer IB Hansen, han vil spille, vi skal så synge der vil være sanghæfter, godt nok er 
vi erfarne, men de gamle sange skal hjælpes bare lidt på vej, en eftermiddag med hygge /socialt samvær 
få rørt sangmusklen og mindes en svunden tid. Kan man ikke synge så tag strikketøj med eller noget 
andet man kan sysle med. Der vil blive serveret kaffe og kage. 
Tilmelding inden 4. oktober Pris 50 kr. 

Den 12. oktober køre vi Løvfaldstur, vi køre ud og ser på efterårs farver i det bornholmske. 
Vi starter kl. 945 med at samle op på Pardisvej og Snogebæk og vi mødes alle på fritidshuset kl. 10. 
Tilmelding inden 27. september. Pris 200 kr. 

30. oktober holder vi et tøjparty, Linda Firlings kommer og viser det nyt tøj frem for os moderne 
pensionister kl. 14 Kaffe og kage vil blive serveret. 
Tilmelding inden 25. oktober. Pris 40 kr. 
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