Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2019
januar/februar/marts aktiviteter.

Bestyrelsen
for året 2018/2019.
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

Så er 2018 ved at gå på hel, og om få øjeblikke er vi i gang med
et nyt år 2019 og hvad det så end må bringe.
Det gamle år har vejrmæssigt været forrygende, med masser
af solskinstimer, som vi skal mange år tilbage i tiden, for at
finde et tilsvarende godt vejr, men så har vi til gengæld
manglet vand, og det er i stor udstrækning gået ud over
landbruget.

Bestyrelsesmedlemmer.
Lis Hansen

tlf. 6160-4122

Festudvalg

Erik Petersen

tlf. 8243-2582

Festudvalg

Conni Nielsen

tlf. 5682-0727

Festudvalg

Ove Thomsen

tlf. 2093-4429

Festudvalg

Suppleanter.
Ib Sivertsen

tlf. 2015-7220

Henning Nielsen

tlf. 2153-0104

Birgit Christensen

tlf. 4057-7515

Vi må dog nok regne med lidt vinter, forhåbentlig bliver den
ikke for lang, så vi kan se frem til et godt og varmt forår.
I det nye år kan vi udover vores mange arrangementer også se
frem til et folketingsvalg, og hvad det end må bringe af nye
konstellationer.
Bestyrelsen
Ønske alle vores medlemmer et rigtigt
Godt Nytår og på gensyn i det nye år 2019.

Velkommen til et Nytår 2019.
I det forgangene år har vi ud over vores bankospil, haft nogle
foredrag, blandt andet et som piratjæger ved Afrikas Horn, et
spændende foredrag ledsaget af nogle flotte billeder.
Og i efteråret et som livvagt for blandt andet
Kronprins Frederik også meget spændende.
Vi har så haft 3 store udflugter med 2 fyldte busser hver gang
og endda en venteliste hver gang. Vi har haft udflugter til
Samsø (denne måtte vi på grund af tilslutningen køre over 2
omgange) vi har været i Gilleleje og se om Kirkens virke under
den 2 verdenskrig, hvor man var med til at sørge for at få
transporteret Jøderne til Sverige. Vi har i efteråret været på
tur til Fyn, her har vi set Damestenen samt Lundeborg og med
afslutning i Vissenbjerg. Vi har selvfølgelig også været til aften
trav i Nykøbing Falster.
Året sluttede vi af med vores Julemiddag
og med underholdning af ”Lotte Riisholt”
og vores formand Arne (vi ses igen)
Aktiviteter i første Kvartal.

Fredag d. 22 februar Bankospil i Aktivitetshuset

januar måned.
Fredag d. 4 januar Bankospil i Aktivitetshuset
Fredag d. 25 januar Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00

marts måned.
kl. 14.00
kl. 14.00

februar måned.
Fredag d. 8 februar Bankospil i Aktivitetshuset

Onsdag d. 20 februar prøver vi noget nyt i Aktivitetshuset,
Efter mange år med forskellige foredrag er vi i bestyrelsen
enige om at prøve noget nyt, som det første tiltag bliver det
et program, hvor vi starter med at få lidt at spise (3 stykker
smørrebrød) hertil 1 øl/vand og under underholdningen
serveres der kaffe eller te.
Vi mødes i Aktivitetshuset til spisning
kl. 12.30
Og præcis kl. 14.00 går underholdningen i gang,
Det bliver en blanding af Revy og sang med den
kendte skuespiller Jan Schou, som er kendt for
sine Revyer (blandt andet Rottefælden i
Svendborg), og ikke
mindst, har han de sidste 15 år været
ambassadør for Terre Des Hommes,
med velgørenhedsshow som hjælper
trængende børn.
Alt dette spisning og underholdning fås for en pris af kr. 75.00
billetter kan købes til bankospillene i Aktivitetshuset d. 4 og 25
januar samt d. 8 februar, og til Lis Hansen på tlf. 6160-4122.

Fredag d. 8 marts Bankospil i Aktivitetshuset
Fredag d. 22 marts Bankospil i Aktivitetshuset

kl. 14.00
kl. 14.00

Husk generalforsamlingen er i år d. 12 april kl. 14.00
i Aktivitetshuset (så sæt allerede nu et kryds i kalenderen).
kl. 14.00

