
 

 

  

Forår/sommerprogram 2018 Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening 
 

P. gr.a. byggeri på idrætsanlægget, vil der i år ske ændringer i benyttelsen af klubhuset. Vi forsøger derfor 
at afholde seniorklubbens arrangementer andet steds i en periode. Oplysning herom vil ske, når vi ved 
mere. 

     Onsdag den 4. april  
     kl. 13.30 

 

 
 

 
 
Bankospil i klubhuset. 

 

     Onsdag den 18. april 
    kl. 13.30 i klubhuset 

 

 
Musikalsk indslag ved Ivan Liljebæk, der kommer og underholder.  
 
Han er professionel musiker, entertainer, underviser og foredragsholder. 
Sanguddannet i Københavns Drengekor, spiller klaver, keyboard, guitar, banjo og 
ukulele. Blandt hans mange numre har vi valgt et repertoire med Poul Reichardt. 
 
Tilmelding til Grethe senest den 11. april. 
Deltagerbetaling kr. 70,00 incl. kaffe & kage.  

     Onsdag den 9. maj 
     kl. 13.30  

 

 
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 23. maj 
     kl. 12.00 ved klubhuset 
 

 
Besøg med guide på bakken. Vi kører i egne biler. 
Vi kører til Bakken, hvor vi skal spise frokost og bagefter vises rundt i Korsbæk-
bymiljøet, der er bygget efter film-serien Matador og hvor vi møder de kendte 
figurer.  
 

Tilmelding til Grethe senest 4. april.  
Deltagerpris kr. 175,00 excl. drikkevarer, der er for egen regning.  
Hurtig tilmelding, da der er begrænset antal.                                                                                                                   

     Onsdag den 6. juni 
     kl. 13.30  
 
 

 
 
Bankospil i klubhuset 

     Onsdag den 20. juni 
     kl. 11.00 ved Klubhuset 

  

Udflugt til Birkegårdens Haver. Vi kører i egne biler. 
Vi oplever de forskellige havers blomsterpragt og stedets mange forskellige 
faciliteter. Der er 5 forskellige haver. 
Der medbringes madpakke og drikkevarer, som vi indtager på stedet.  
Senere drikker vi eftermiddagskaffe med kage samme sted. 
Tilmelding til Grethe senest 10. juni. 

Deltagerpris incl. kaffe og kage kr. 80,00. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                             

     Onsdag den 5. september 
     kl. 12.30 ved klubhuset 
 
 

 
Den årlige sommerfest bliver i år anderledes.  
 
Milles Pandekagevogn kommer og serverer fyldte pandekager. Der serveres en 
forret, en hovedret ad libitum med 2 forskellige slags fyld og til dessert forskelligt 
dessertfyld. 
Medbring selv tallerken og bestik samt drikkevarer.  Øl og vand kan dog købes.  
 
Tilmelding til Grethe senest 15. august. 
Deltagerpris kr. 130,00.  

  
 

Petanque. 
Der spilles petanque på banerne ved klubhuset mandage fra kl. 14 – 16 året rundt. 
Om sommeren desuden om torsdagen fra kl. 18.30 – 21.30. 

 

 
 

 
Husk, at der stadig er gåture om tirsdagen kl. 14. 
Mødested: Overdrevsvejen 1. 
 

 

Hvor der er tilmelding til arrangementerne skal dette ske til Grethe på Tlf. 56 82 02 93/5128 5626. 
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.      


