Ledig.
Borup Efterløn- og Pensionistforening
år 2020
januar/februar/marts aktiviteter.

for året 2019/2020.
Formand.

Lis Hansen
tlf.6160-4122
mail. KaLis@mollevangborup.dk

Kasserer.

Poul Petersen

tlf. 2279-6257

Næstformand.

Ove Thomsen

tlf. 2093-4429

Sekretær.

Ebbe Pedersen

tlf. 4070-8404

Pr. ansvarlig.

Bendt Lundsbjerg

tlf. 3030-0859

Så er året 2019 ved at være slut, og vi er på vej ind i et nyt år 2020, og hvad
det så må bringe af nyheder.
Det gamle år var fra et metrologisk synspunkt en blandet fornøjelse med
ganske få solskins timer, til gengæld masser af regn, vi må håbe, at vi i det
nye år får lidt bedre vejr.

Bestyrelsesmedlemmer.
Birgit Christensen

tlf. 4057-7515

Festudvalg

Erik Petersen

tlf. 84232582

Festudvalg

Conni Nielsen

tlf. 5682-0727

Festudvalg

Inger M. Jensen

tlf. 5328-9070

Festudvalg

Suppleanter.
IB Sivertsen

tlf. 2015-7220

Året 2019 var et stort år i foreningen, som fyldte 75 år tirsdag d. 24
september, og den blev fejret med en stor fødselsdagsfest på Gyrstinge
Skovkro med spisning og underholdning, leveret af Trine Gadeberg og med
ca. 175 deltagere, det var en stor dag, som vil blive husket længe.
Men ud over at fejre fødselsdagen skete der også en hel del andre ting,
Løvspringsturen gik i år til Ærø som også var en stor succes, vi var 137
personer afsted, med morgenmad på færgen og stor frokost på Ærø Hotel.
I august var vi på en hyggelig eftermiddags- og aftentur til Nykøbing Falster
travbane.
I september havde vi så vores fødselsdagsfest på Gyrstinge Skovkro.

Henning Nielsen

tlf. 2153-0104
Løvfaldsturen gik til Sverige nærmere Bosjø Kloster og herfra til

Domkirkebyen Lund en lang dag, her var vi 80 personer afsted.
herefter sluttede vi året af med vores julefest og med underholdning af
den kendte sangerinde Inge-Marie.
Men som noget nyt droppede vi de normale foredrag i Aktivitetshuset og
prøvede som noget nyt i slut februar en Eftermiddags Martine, hvor vi
startede med lidt smørrebrød øl/vand og herefter underholdning/revy
med Jan Schou som er kendt fra revyen i Svendborg (Rottefælden) i en
pause undervejs fik vi kaffe og kage, og det blev en stor succes med totalt
udsolgt
Så det har været et år med udflugter lidt ud over det sædvanlige hvad
udflugter angår.
Til sidst fik vi til vores generalforsamling valgt en ny formand Lis Hansen,
idet Arne desværre så sig nød til at trække sig af helbredsmæssige årsager.
Velkommen til et Nytår 2020
og Aktiviteter i første kvartal.

Fredag d. 6 marts Bankospil i Aktivitetshuset
Fredag d. 20 marts Bankospil i Aktivitetshuset
kl. 14.00
kl. 14.00

Februar måned.
Fredag d. 7 februar Bankospil i Aktivitetshuset
Fredag d. 21 februar Bankospil i Aktivitetshuset

Vi starter som sagt kl. 13.00 her får vi et par stykker smørrebrød incl.
1 øl/vand, herefter fortæller og synger Karsten Holm om
Otto Brandenburg blandt andet ”To Lys på et ord”. Efter ca. 1 times
underholdning holder vi en pause,
her bliver der serveret kaffe/te og småkager, Karsten Holm vil efter pausen
underholde med andre af de danske
sangskatte blandt andet ”Kim Larsen”
”John Mogensen” ”Cliff Richard” ”Elvis Presley” og
historien om Giro 413.
Alt dette spisning og underholdning fås for en pris
af kr. 80.00. billetter kan købes til bankospillene
fredag d.7 februar og fredag d. 21 februar samt hos
Birgit Christensen på tlf. 4057-7515.
Marts måned.

Januar måned.
Fredag d. 10 januar Bankospil i Aktivitetshuset
Fredag d. 24 januar Bankospil i Aktivitetshuset

”baggårdspumaens” sange og fortæller historien og anekdoterne om Otto
Brandenburg

kl. 14.00
kl. 14.00

Fredag d. 28 februar Musikalsk Martine i Aktivitetshuset
kl. 13.00
Her får vi besøg af den kendte entertainer Karsten Holm
som vil underholde os et par timer, her vil han blandt
andet fortælle historien om Otto Brandenburg, og synger

kl. 14.00
kl. 14.00

Husk generalforsamlingen er i år d. 24 april kl. 14.00
i Aktivitetshuset (så sæt allerede nu et kryds i kalenderen).

