
Bankospil hver onsdag kl. 1400 på fritidshuset. 
Kortspil hver mandag og torsdag kl. 1300 på fritidshuset  



7. november 2019 kl. 1400 
Spændende foredrag med Bjørn Pedersen, hvor han fortæller 
om sine 35 år i redningsvæsnet. 
Pris 50 kr. Tilmelding senest 6. november  
 
14. november 2019 kl. 1900 
Modeopvisning hos Simon's i Rønne. der vil blive serveret en 
forfriskning. 
Pris 50 kr. til bussen. Tilmelding senest 13. november 
Bussen kører fra Snogebæk kl. 1745 og fra Fritidshuset kl. 1800  
 
6. december 2019 kl. 1730 
Vi afholder åres julefest, som noget nyt er menuen laver om 
til julefrokost, med sild og diverse lune retter, ris a al mande 
med mandelgave. 
Der er Luciaoptog og musikken tager Niels Erik m. fl. sig af. 
Der er amerikansk lotteri som købes ved indgangen. 
Pris 200 kr. Tilmelding senest 27. november 2019  
 

Bemærk ! 
Bankospillet d. 11 december starter en time tidliger dvs kl 1300 
pga fritidshusets julebanko om aften. 
 
Bestyrelsen holder ferie fra d. 12 december til den 7. januar. 
Første bankospil vil være d. 8 januar 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Vores kasserer igennem 16 år Johannes Grønnegaard har 
ønsket at stoppe til generalforsamlingen. Vis der er nogle som 
har lyst til at forsætte hvor Johannes slipper så tag en snak 
med Johannes eller Yvonne. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



19. januar 2020 kl. 1400 
Der er nytårskoncert i nordlandshallen med Henrik Krogsgaard 
og promenadeorkesteret og solister. 
Prisen er 415 kr. inkl. bus. Der er et begrænset antal billetter 
som sælges efter "først til mølle princippet" 
Vi køre fra Snogebæk kl. 1100 og fra fritidshuset kl. 1115 
Tilmelding og betaling skal ske til Missan på tlf. 56 49 28 31 
senest 6. december 2019. 
 
 
5. februar kl. 1900 
Vi har været så heldige at få reserveret billetter til foredrag i 
musikhuzet med Mikkel Beha som fortæller om sine rejse i det 
kolde nord sammen med familien. 
A billetter til 269 kr. 19 pladser fremme i salen. 
B billetter til 233 kr. 31 pladser længere tilbage i salen. 
Der er arrangeret buskørsel fra Snogebæk kl. 1715 og fra 
fritidshuset kl. 1730 pris for bussen er 50 kr. 
Man kan også selv køre, dørene i musikhuzet åbner kl 1800 
 
Med mindre der er andet anført ved arrangementerne skal alle 
tilmeldinger ske til. 
Annemarie Mogensen (missan)..............t!f. 56 49 28 31 
Lisbeth Mortensen..................................tlf. 24 40 24 87 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling se bagsiden. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul 
samt et godt nytår  



Men dette nyhedsbrev er medlemskortet vedhæftet. 
 
Kontingent kan betales på konto i Nordea O649-6545750714 
eller til en i bestyrelsen. 
Husk at oplyse navn på indbetalingen. 
Kontingenter skal være betalt senest 1 uge inden 
generalforsamlingen for at man har stemmeret. 
 
10. januar 2020 
Afholdes der generalforsamling på Nexø fritidshus. Vi starter 
kl. 1230 med spisning. Dagens ret til 50 kr. 
Generalforsamlingen starter kl. 1330 
Tilmelding til spisning senest 8. januar 
 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til formand 
eller næstformand 5 dage før, skriftlig med navn på 
forslagsstilleren. 
 
 
 
På valg til bestyrelsen er: 
Kasserer Johannes Grønnegaard Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Lone Lund Hansen Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Birthe Hansen Modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Bente Jeppesen Modtager genvalg 
Revisor Henning Hjuler Modtager ikke genvalg 
Revisorsuppleant Modtager ikke genvalg  


