Aktiviteter i juni måned.
Fredag d. 7 juni Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 21 juni Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Og så holder vi ferie indtil søndag d. 11 august til Alsang i Aktivitetshuset.
Bestyrelsen
for anden kvartal år 2019.
Formand.

Arne Jensen
mail. 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

Bestyrelsesmedlemmer.
tlf. 6160-4122

Festudvalg

Erik Petersen

tlf. 8243-2582

Festudvalg

Conni Nielsen

tlf. 5682-0727

Festudvalg

Ove Thomsen

tlf. 2093-4429

Festudvalg

Lis Hansen

Suppleanter.
Ib Sivertsen
Henning Nielsen
Birgit Christensen

tlf. 2015-7220
tlf. 2153-0104
tlf. 4057-7515

Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2019
Aktiviteter i april maj og juni måned.
Første kvartal er i skrivende stund ved at lakker mod enden og
det har været et kvartal på godt og ondt når vi ser på vejret.
der er kommet masser af nedbør i form af regn og blæst, i
marts måned er der sat ny rekord, her er kommet mere end
100 mm. regn og det er ikke set side år 1873.
Men nok om vejret, vi må dog håbe at foråret kommer her i
anden kvartal, med masser af varme og sol.

I første kvartal har vi ud over vores velbesøgte bankospil også
villet prøvet noget nyt, og det i stedet for vores sædvanlige
foredrag af forskellig art og med forskelligt indhold.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet
at prøve med lidt underholdning i
stedet. Og det blev så i første
omgang et arrangement med
spisning, smørrebrød øl og vand
samt kaffe. Og herefter 1 times
sang og revy med Jan Schou kendt
fra blandt andet Rottefællen i
Svendborg, Og det må vi sige var en
stor succes, og med total udsolgt i
Aktivitetshuset. Så nu må vi se om vi kan finde på et
tilsvarende arrangement senere på året.

Velkommen til 2 kvartal.
I kan glæde jer til et spændende kvartal hvor vi syntes der skal ske en
masse, for det første vores generalforsamling, som efterfølges af Jyttes
berømte gule ærter, og herefter har vi vores majstangs rejsning og
endelig slutter vi kvartalet af med
en ny og spændende
Løvspringstur.
Aktiviteter i april måned.
Fredag d. 5 april Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Fredag d. 12 april Generalforsamling ifølge vedtægterne § 6,
og det er i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Efter generalforsamlingen er der mulighed for som sædvanligt at deltage
i fællesspisning, Gule ærte med det hele, og inklusiv
1 øl eller vand til en pris af kr. 50,00.
Yderlige drikkevare kan købes til fordelagtige priser, snaps pr. glas, samt
øl eller vand a` kr.10,00.
Billetter til spisningen kan købes hos Lis Hansen fra d. 29 marts
på tlf. 6160-4122. eller til bankospillet d. 5 april i
Aktivitetshuset. Og husk billetterne til spisningen, sælges efter
først til mølle-princippet, da vi kun kan være ca. 100 personer til
spisningen.
Fredag d. 26 april Bankospil i Aktivitetshuset
kl. 14.00
Aktiviteter i maj måned.
Fredag d. 3 maj Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

Mandag d. 6 maj Majstangen rejses v/ Aktivitetshuset
kl. 10.00
Efter vi i fællesskab har fået rejst
majstangen, synger vi et par sange og
med hjælp af veterankoret slutter vi
med et fælles kaffebord i
Aktivitetshuset.
Onsdag d. 15 maj Løvspringstur til Ærø.
Vi kører turen i 2 busser så vi kan være
max. 110 deltagere. Så glæd jer til en
lang og begivenhedsrigdag. Efter endt
opsamling kører vi vest på over
Storebæltsbroen og til Nyborg, hvor vi
tager landevejen til Svendborg og hvor Ærø færgen venter på os. På
overfarten får vi serveret kaffe/te og rundstykker, og vel ankommet til
ÆRØ får vi 2 guider ombord, vi tager derefter en rundtur på halvdelen af
øen og så mødes vi med den anden bus, herefter spiser vi samlet frokost
hertil får vi 1 øl/vand og en snaps. (spisningen foregår på Ærø Hotel)
Efter frokost kører vi videre sammen med vores guider hvor vi skal se det
mest interessante på øen, vi skal blandt andet se Uldgården, Søbygård
Voderup Klint, Marstal og Ærøskøbing her har vi har mulighed for at gå
en tur i Den gamle by inden der igen er færgeafgang mod Svendborg.
Opsamling afg. kl. 06.40 fra (Aktivitetshuset) i Borup, afg. kl. 06.50 fra
Ejby ved (Harens Kvarter) og endelig afg. 07.00 fra (Bjæverskov v/ Netto)
Hjemkomst til opsamlingsstederne imellem kl. 21.00 og kl. 21.20.
Prisen for denne heldagstur incl. kaffe/te på bussen, og rundstykke samt
kaffe/te ombord, frokost incl. øl/vand og snaps samt diverse
smagsprøver og oplevelser er prisen for denne tur sat til
kr.300,00
Tidmelding til turen skal ske hos Lis Hansen på tlf. 6160-4122 fra
d.26 april eller bankospillet samme dag.
Fredag d. 24 maj Bankospil i Aktivitetshuset
vedr. juni måneds arrangementer se sidste side.

kl. 14.00

