Prisen for denne heldagstur incl. morgenkaffe/te og frokost samt diverse
smagsprøver og oplevelser er.

Prisen for denne tur er sat til

alt incl.kr. 300,-

Der er busafgang d.24 maj og d. 31 maj fra Bjæverskov kl.6.30 og fra Ejby
(Harens Kvarter)kl.6.40 og fra Borup (Aktivitetshuset)kl.6.55 og det gælder
begge ture.
Tilmelding til begge ture skal ske hos Lis Hansen på tlf. 6160-4122 d. 4 maj
fra kl.10.00-1200 eller til bankospillet samme dag.

Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2018
Aktiviteter i april/maj/juni.
Så er første kvartal slut og vi kan forhåbentlig se frem til et
kvartal som er mere stabilt en det vi er på vej udad, og med et
varmt forår med masser af sol.

Aktiviteter i juni måned.
Fredag d. 8 juni Bankospil i Aktivitetshuset

kl.14.00

Og så holder vi sommerferie i resten af juni og juli måned
vi ses igen søndag d. 5 august til underholdning i Aktivitetshuset.
Bestyrelsen
for året 2017/2018
Formand.

Arne Jensen
mail. arnejytte@jensen.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

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

Ud over vores bankospil som har været meget velbesøgt i år,
er der også sat besøgs rekord, 126 personer så det var ved at
knibe med pladsen, det store antal fremmødte skyldes blandt
andet flere nye indmeldelser, hvilket vi er glade for.
I første kvartal har vi haft flere foredragsholdere på besøg
I januar startede vi et besøg af Midtsjællands politi, som endnu
engang fortalte os hvad vi skal passe på når vi er ude at handle
(passe på vores dankort og dække for konto nr.)
Endvidere ikke at lukke personer ind som man ikke kender.
I februar fik vi besøg af historiker Kjeld Grinder Hansen, som
fortalte om Andelslandsbyen og folkelæren.
I marts måned fik vi besøg Henrik Monggaard-Christensen fra
Den Danske Marine, som fortalte om sit spænde job som
Piratjæger ombord på ”Esben Snare” ved Afrikas Horn og som
familiefar, gift og med 4 børn (det var en hård tid) et fantastisk
spændende foredrag.

Velkommen til 2 kvartal.

Aktiviteter i maj måned.

Så skal vi i gang med et nyt og spændende kvartal, hvor i kan
glæde jer, for det første til vores generalforsamling, og dernæst
syntes vi i bestyrelsen en super spændende løvsprings tur. Og
ikke at forglem=
me vores Maj=
stang rejsning
så i og vi får et
fornøjeligt forår.
Aktiviteter i april måned.
Fredag d. 6 april Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 13 april Generalforsamling ifølge vedtægterne § 6.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for som sædvanlig at
deltage i spisning gule ærter med det hele, incl. 1 en øl/vand
til en pris af kr. 50.00
Yderligere drikkevare kan købes til fordelagtige priser snaps
pr. glas, samt øl og vand kr. 10,Billetter til spisningen kan købes hos Lis Hansen på
tlf. 6160-4122 fra d. 6 april fra kl. 10.00-12.00 ellers samme dag
til bankospillet i Aktivitetshuset. Og husk billetterne til spisning,
de sælges efter først til mølle-princippet, da vi kun kan være
ca. 100 personer til spisningen.
Fredag d. 20 april Bankospil i Aktivitetshuset

kl.14.00

Fredag d. 4 maj Bankospil i Aktivitetshuset

kl.14.00

Mandag d. 7 maj Majstangen rejses v/Aktivitetshuset
kl.10.00
Efter vi i fællesskab har
fået rejst majstangen,
synger vi et par sange med
hjælp fra Seniorkoret. og
slutter formiddagen af
med et fælles kaffebord i
Aktivitetshuset.
Fredag d. 18 maj Bankospil i Aktivitetshuset

kl.14.00

Glæd jer så er det Løvsprings tur, men på grund af
begrænsninger på deltagerantallet på nogle af de
steder vi skal besøge, har vi været nødt til at kører
busturen (udflugten) over 2 gange og med max. 57
deltagere pr. gang.
Løvspringsturen går i år til Samsø. Efter opsamling
kører vi til Kalundborg, herfra sejler vi til Samsø,
ombord får vi serveret kaffe/te og et rundstykke og
efter ankomst til Samsø får vi en lokal guide ombord
i bussen, guiden følger os hele dagen. Vi skal se alt
hvad der er hver at se på øen, bl.andet Brattingsborg Gods, Koldby og
Samsø Syltefabrik, byen Permelille øens højst beliggende punkt her
besøger vi Svanegården fra år 1877, der vil her være øl smagning fra
Samsøs lokale bryggeri, og der bydes også på smagsprøver af snapsen
”Hal Eller ”Frokosten nydes på et af de lokale spisesteder med lokale
råvarer. Om eftermiddage skal vi se Nordøen hvor vi besøger flere af øens
22 landsbyer. Efter turen på Nordøen besøger vi den gamle butik ”Smagen
af øen” her skal vi smage ”friskere for årstiden” en Samsø specialitet samt
nyde en kop kaffe, har man lyst kan man smage på lokal snaps og likør fra
øens producenter. Vi slutter af med en gåtur i Ballen by og turen afsluttes i
en hyggelig livstilbutik med lokal brugskunst. Her bydes også på
smagsprøver fra en lokal producent.
Herefter forlader vi Samsø kl. 16.00 med færgen og ank. Kalundborg
kl.17.30 forventet hjemkomst til opsamlingsstederne ca. kl. 19.30
Se mere om priser og opsamlings tider på næste side.

