Årets Julefest 2018
løber af stablen fredag d. 30 november i
Aktivitetshuset, dørene åbnes kl. 12.00
-------------------------------------------------------Vi starter dagen med en lækker julemiddag, afsluttende
med risalamande og med mandelgaver.
middagen er incl. 1 øl/vand eller et glas vin
(ellers kan der som sædvanligt købes drikkevare til rimelige
priser)
-------------------------------------------------------Præcis kl. 14.30 er der juleunderholdning, og i år er det med
den kendte sangerinde, blandt andet fra DK4 ”Lotte Riisholt”

Efter underholdningen er der som sædvanligt,
kinesisk lotteri.
-------------------------------------------------------Og til sidst slutter vi eftermiddagen af med
kaffe/te og julekage.
---------------------------------------------------Sluttidspunktet er sat til kl. 17.30
og alt dette fås
for en pris af kr. 200,- pr. person
Tilmelding og betaling, skal ske til Lis Hansen og det er fra
fredag d. 16 november, på tlf. 6160-4122 eller til bankospillet i
Aktivitetshuset, hvor julefesten også skal være betalt.

Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2018. Aktiviteter i
oktober, november og december.

---------------------------------------------Så er 3 kvartal ved at være slut, og det oven på en sommer med masser
af sol og varme og som vi nok ikke har oplevet før, til gengæld har vi også
haft en lang tørkeperiode, med mangel på vand til vores blomster buske
og træer, men vi kan jo ikke få det hele på en gang.

Vi i bestyrelsen syntes vi har haft et travlt 3 kvartal, vi startede op efter
sommerferien, og som vi håber i alle har nyt.
Opstarten var søndag d. 5 august hvor vi fik besøg af ”Kælderduoen” som
medbragte sanghæfter, som vi sammen med dem kunne synge efter, det
var en fornøjelig og festlig eftermiddag og med stor tilslutning.
I midten af august var vi på vores sommerudflugt som denne gang gik til
Gilleleje, her besøgte vi Gilleleje kirke og hvor vi fik en fortælling om 2
verdenskrig, og om hvordan var med til at gemme og få transporteret en
masse jøder af søvejen til Sverige, efter besøget i kirken besøgte vi
Gilleleje museum som lå ved siden af kirken, her kunne vi se de fartøjer
(store robåde) som man dengang brugte til fiskeri og transport, og til at
transporterer masser af jøder til Sverige. Efter besøget kørte vi til
Fyrkroen hvor vi fik en god gang bespisning inden vi kørte hjemad igen.
Den 14 september får vi besøg af Kim Wilsborg Sørensen, som vil fortælle
os om si liv som livvagt for blandt andet Kronprins Frederik og mange
andre i ind- og udland. Det skal nok blive en spændende eftermiddag.
Og ud over disse arrangementer har vi selvfølgelig afholdt vores
sædvanlige bankospil og med stor tilslutning.

Velkommen til 3 kvartal
Oktober måned.

Fredag d. 19 oktober Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

November måned.

Fredag d. 5 oktober er Bankospillet aflyst.

Fredag d. 2 november Bankospil i Aktivitetshuset
kl. 14.00
og her spiller vi om ænder da det er Mortensaften d.10 november.

Torsdag d. 11 oktober Løvfaldstur til Fyn, her skal vi se ”Damestenen”
den største sten (på mange hundrede tons) i Danmark, herefter kører vi

Fredag d. 16 november Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 30 november holder vi vores store julefest i Aktivitetshuset og
det er med julemiddag og underholdning.
kl. 14.00
se nærmere om arrangementet og pris på sidste side
December måned.
til ”Lundeborg” og efter et ophold her kører vi videre igennem Midtfyn
over Kværndrup og til ”Vissenbjerg Storkro” her skal vi have en 2-retters
middag incl. 1 øl/vand eller et glas vin, efter middagen får vi som
afslutning kaffe/te og hjemmebagt kringle inden vi igen vender hjem til
Sjælland og Borup igen.
Prisen for hele dette arrangement er sat til kr. 250,Tilmelding og betaling til turen er som sædvanligt hos Lis Hansen, og det
er fredag d.5 oktober på tlf. 6160-4122 fra kl. 10.00 til kl. 12.00 ellers i
Aktivitetshuset samme dag fra kl. 12.30 til kl. 14.00.
Der er busafgang fra Bjæverskov v/Netto kl.7.45 fra Ejby v/Harens
kvarter kl. 7.55 og fra Borup v/Aktivitetshuset kl. 8.15.
--------------------------------------------------------------------Torsdag d. 18 oktober har vi en eftermiddag/aftentur til Nykøbing Falster
travbane, her får vi en rundvisning hos dyrlægen og i staldene, og så får vi
i forbindelse med travløbene serveret smørrebrød og hertil 1 øl/vand
samt kaffe/te og yderligere en V5 kupon til løbene.
Prisen for denne tur er sat til kr. 150,Tilmelding og betaling skal ske til vores formand Arne Jensen på
tlf.4035-5498, og det er fredag d. 5 oktober fra kl. 10.00 til kl. 12.00 og
der er kun plads til max. 50 personer så det efter først til mølle.
Der er busafgang fra Borup v/Aktivitetshuset kl. 15.00 og fra Ejby
v/Harens Kvarter kl.15.25 og fra Bjæverskov v/Netto kl.15.25

Fredag d. 7 december Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 14 december så er det den sidste dag i år og her slutter vi af
med en stor Julebanko, med ænder stege og vin, og det er i
Aktivitetshuset
kl. 14.00
Og så holder vi jule- og nytårsferie, frem til
fredag d. 4 januar 2019 hvor vi igen
har Bankospil i Aktivitetshuset
Bestyrelsen.

