Bestyrelsen
for året 2017/2018
Formand.
mail.

Arne Jensen
arnejytte@jensen.mail.dk

tlf. 4035 5498

Kasserer.

Poul Petersen

tlf. 2279 6257

Næstformand.

Jørn Stich

tlf. 2229 1904

Sekretær.

Ebbe Pedersen

tlf. 4070 8404

Pr. ansvarlig.

Bendt Lundsbjerg

tlf. 5687 0714

Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2018
januar/februar/marts aktiviteter.
Så er året 2017 om ganske få dage slut og vi skal i gang
med et nyt år 2018 hvad det så end må bringe.
Det gamle år har bragt os mange glæder og fornøjelser
også selv om vejret ikke har været det bedste, det har
knebet lidt med sol og sommer, til gengæld har vi fået
masser af regn.

Bestyrelsesmedlemmer.
Lis Hansen

tlf. 6160 4122

Festudvalg

Erik Petersen

tlf. 8243 2582

Festudvalg

Conni Nielsen

tlf. 5682 0727

Festudvalg

Ove Thomsen

tlf. 5687 0429

Festudvalg

Suppleanter.
Ib Sivertsen

tlf. 2015 7220

Henning Nielsen

tlf. 2153 0104

Birgit Christensen

tlf. 4057 7515

Men trods alt dette må vi trods alt gøre noget godt, det
gælder bland andet vores forskellige arrangementer og
udflugter. Det kan vi se på vores medlemstal som stadig
stiger og stiger, så vi er i dag er oppe på 455 medlemmer.
Bestyrelsen
Vil ønske alle vores medlemmer et rigtigt
Godt Nytår og velkommen igen i år 2018.

Velkommen til et Nytår 2018.

Fredag d. 26 januar Bankospil i Aktivitetshuset

Så skal vi i gang med et nyt år, og med det stadig større
medlemstal, samt en større tilslutning til vores udflugter,
hvor vi i de fleste tilfælde er oppe på 2 busser, og med mere
en 100 deltagere, glæder vi os i bestyrelsen til at komme
i gang med det nye år.
4 kvartal 2017 blev en travl afslutning på året, vi havde ud
over vores sædvanlige bankospil, 2 udflugter en tur til
Christiansborg med rundvisning af Jakob Mark SF. denne tur
var med et begrænset deltagerantal (men vi fik lovning på
at vi kunne komme igen på et senere tidspunkt.
Herefter var vi på vores sædvanlige løvfaldstur, som denne
gang gik til Roskilde Domkirke, og med efterfølgende
middag på Chr. VI Overdrevskro.
Året blev som sædvanligt slutte af med vores Julefest og
igen med fult hus.

Februar måned.
Fredag d. 9 februar Bankospil i Aktivitetshuset

Fredag d. 5 januar Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 19 januar i Aktivitetshuset
kl. 14.00
Får vi besøg af Midtsjællands Politi som vil fortælle os om
hvordan vi sikre os mod tyveri af vores tasker samt dankort
når vi er i byen og handler, endvidere hvordan vi kan sikre
imod indbrud i hjemmet, samt hvordan vi kan sikre mod
uønskede og falske personer i vores hjem.
Vi giver kaffe/te og brød.

kl. 14.00

Fredag d. 16 februar i Aktivitetshuset
kl. 14.00
Får vi besøg af Historiker Kjeld
Grinder Hansen som i ord og
billeder, vil fortælle os om ”Skolen
i den stråtækte”Andelslandsbyen”
og folkelæren.
Pris for dette arrangement incl. kaffe/te og brød er kr.30.00
Fredag d. 23 februar Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Marts måned.
Fredag d. 9 marts Bankospil i Aktivitetshuset

Aktiviteter i første kvartal.
Januar måned.

kl. 14.00

kl. 14.00

Fredag d. 16 marts i Aktivitetshuset
kl. 14.00
Får vi besøg af Henrik Monggaard-Christensen, som
vil fortælle os om sit liv i ord
og billeder, som Piratjæger og
familiefar, ombord på
krigsskibet ”Esben Snare” ved
Afrikas Horn og i A’den Bugten
Pris for dette arrangement er incl. kaffe/te og brød kr. 30.00
PS: Husk generalforsamlingen er i år fredag d.13 april kl.14.00
mere om dette i næste nummer.

