
 

 

 

Vinter/forårsprogram 2018 

Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening 

Sæsonen fortsætter i Klubhuset, Baneledet 1 med hyggeligt samvær og gode arrangementer. 

     Onsdag den 3. januar  
     kl. 13.30 

 

 
 

 
 
Bankospil i klubhuset. 

 

     Onsdag den 17. januar 
    kl. 14.00 i klubhuset 
 

 
 
 

 

 

 
Underholdning af optimisterne. Bemærk mødetidspunket. 
Optimisterne, der er en 4 mand´s underholdningsgruppe kommer og spiller og 
synger for os. De spiller harmonika, elbas, guitar og sav og synger sjove sange og 
viser, som vi får mulighed for at synge med på.  
  
Deltagerpris kr. 50,00.  
Tilmelding til Grethe senest fredag den 10.januar.  
 

     Onsdag den 31. januar 
     kl. 13.30  

 

  
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 14. februar 
     kl. 13.30 i klubhuset 
 

 
Indlæg om slagene i Køge Bugt og om billedhuggeren fra Lellinge. 
Hør det fængslende indlæg, fortalt af pensioneret orlogskaptajn Palle Nielsen, om 
slaget i Køge Bugt og billedhuggeren Jørgen Larsen, der er mest kendt for at være 
manden bag mindesmærket på havnen og han er faktisk barnefødt i Lellinge. I 
Lellinge kirke kan man også se et af hans værker.   
Deltagerpris kr. 25,00 for kaffe og kage. 
Tilmelding til Grethe senest den 7. februar 2017.   

     Onsdag den 28. februar 
     kl. 13.30  

 

 
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 14. marts   
     kl. 17.00 i kirken 
                      
                        
 

   &                                                    

Gud og gule ærter.   
Atter i år inviterer Menighedsrådet på gud og gule ærter, hvor vi stadig kun skal 
betale et symbolsk beløb på kr. 50,00. 
Vi indleder arrangementet med at synge et par salmer i kirken, hvorefter vi køre i 
bus til Margrethegården, hvor de gule ærter med tilbehør har simret i gryderne.  
Der er begrænsede pladser. 
Tilmelding til Grethe senest den 7. marts 

     Tirsdag den 20. marts 
     kl. 13.00 i klubhuset 
 

Bemærk ugedagen. 
 
Den årlige påskefrokost med hygge og fællessang. 
Der serveres en lækker anretning. Husk at medbringe bestik, glas og kop samt en 
lille en til silden.  
Deltagerpris kr. 100,00 incl. den første genstand. 
Tilmelding til Grethe senest den 21. marts.   

     Onsdag den 21. marts 
     kl. 19.15  

     
 

 
Beboerforeningens forårsbanko i skolens gymnastiksal. 
Beboerforeningens bankospil med de sædvanlige mange og fine gevinster. 
Dørene åbnes kl. 18.30.  
Se også de opslåede sandwich-plakater senere.   

Onsdag den 4. april 
     kl. 13.30  

 

 
 
Bankospil i klubhuset 

 

 
 
 

 

Petanque. 
Der spilles petanque på banerne ved klubhuset mandage fra kl. 14 – 16 året rundt. 
Om sommeren desuden om torsdagen fra kl. 18.30 – 21 og om vinteren om 
søndagen fra kl. 10 – 12. 

 

Seniorgymnastik Seniorgymnastik i skolens gymnastiksal. 
Der er stadig gymnastik om torsdagen fra kl. 13.45 – 15.00.  
 
Husk også at der stadig er gåture om tirsdagen kl. 14 fra Overdrevsvejen 1. 

 

Hvor der er tilmelding til arrangementerne skal dette ske til Grethe på Tlf. 56 82 02 93/51 28 56 26. 
Hilsen Fra Finn Esther, Grethe, Anni, Ilse, Niels Jørgen og Helge. Ret til ændringer forbeholdes. Hvis man udebliver fra 

et tilmeldt arrangement, betales der fuld pris for dette. Der tages forbehold for ændringer.     


