Generelle oplysninger:
Kontingentet på kr. 80,- for året 2020 bedes indbetalt
efter 1. januar, dog senest den 15. februar 2020
på bankkonto:
Reg.0649 konto nr. 6490 507 147
Betalingen kan også foretages kontant ved et af
foreningens arrangementer.
Der bliver udleveret et medlemskort, når kontingentet
er betalt, og som gælder for 2020.

Allinge-Sandvig
Seniorklub

Adresseændring bedes rettet til kassereren.
Øvrige henvendelser til formanden.
Bestyrelsen:
Formand:

Stine Kjøller

2860 7590
stinekjoeller@privat.dk

Næstformand:

Anne Holm

5091 5665
anne@holm.mail.dk

Kasserer: Linda Metzsch

2381 2102
lindametzsch@live.dk

Sekretær: Danny Christensen

2945 7090
dannys@c.dk

Best. medlem: Jonna Peo Jensen
2548 1467
jonnapeo@gmail.com
Best. medlem: Birthe Fabricius
4443 1788
fabriciusbirthe@gmail.com
Suppleant:

Mai Moa Johansen

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

2462 9570

FORÅRSPROGRAM
2020

Onsdag den 15. januar kl. 13.30
Nytårsbankospil i Kærnehuset:
Vi spiller om gode kødpakker fra Brugsen.
Foreningen byder på kaffe/te.
Medbring selv kop og evt. brød
7,- kr. pr. plade

Onsdag den 18. marts kl. 13.30
Lisbeth Holm kommer og lærer os brug af
Hjertestarter og Steen Finne vil fortælle os om
hvordan vi undgår brand i hjemmet.
Kaffe/te og kage.
pris kr. 25.-

Onsdag den 29. januar kl. 12.30
Fællesspisning på Det Gamle Posthus:
Gule ærter med det hele.
Kaffe/te og kage.
pris kr. 160,-

Onsdag den 1. april kl.12.30
Spis sammen i Kærnehuset:
Bestyrelsen laver mad, så kom og vær med.
En varm ret plus kaffe.
Plads til 50 personer, så først til mølle princip
pris 50,BINDENDE tilmelding til formanden senest den 25. marts

BINDENDE tilmelding til formanden senest den 15. januar

Onsdag den 5. februar kl. 13.30
Revydag i Kærnehuset:
Vi ser revyen fra 2018
Kim Klausen kommer og fortæller om sin tid i revyen
Kaffe/te og kage
pris kr. 25,Onsdag den 19. februar kl.13.30
Foredrag i Kærnehuset:
Hardy Lund Olesen fortæller om morsomme episoder
fra sin tid som feltpræst i bl. a. Kroatien og Bosnien
Kaffe/te og kage
pris kr. 25,Onsdag den 4. marts kl. 13.30
Generalforsamling i Kærnehuset:
Indkaldelse ifl. vedtægterne - se dagspressen.
Foreningen byder på kaffe/te, boller og lagkage
Onsdag den 11. marts kl. 19.00 til 21.30
Stig Rossen i Aakirkebyhallen:
En hyldest til John Mogensen.
Buffet kan tilkøbes

pris 210,pris 150,-

Kør selv! Vi mødes ved Kærnehuset kl 17.00
BINDENDE tilmeldning til Linda senest den 15. januar

Onsdag den 15 april kl. 13.30
Bankospil i Kærnehuset:
Vi spiller om gode kødpakker fra Brugsen.
Foreningen byder på kaffe/te.
Medbring selv kop og evt. brød.
7,- kr. pr plade
Onsdag den 6. maj kl. 13.00
Bornpark og Sæbemageriet:
Et sjovt spil minigolf og et besøg på sæbemageriet
Kaffe og kage og minigolf
pris kr. 100,Kør selv
Vi kører fra Kærnehuset kl 12.30
Tilmelding til formanden senest den 8.april

Onsdag den 20. maj kl. 10.00
Forårsudflugt:
Vi kører med bus - pris og hvor turen går hen
meddeles senere

Medlem af Danske Seniorer

