Efterårs/vinterprogram 2018 og indkaldelse til generalforsamling.
Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening
Sæsonen fortsætter i Klubhuset, Baneleddet 1 med hyggeligt samvær og gode arrangementer.
Onsdag den 19. september
kl. 13.30 i klubhuset
Bankospil i klubhuset. Kom og vær med.
Onsdag den 3. oktober
kl. 9.00 afgang fra klubhuset

Guidet rundvisning i Andelslandsbyen Nyvang. Der køres i egne biler. Vi
skal besøge det arbejdende frilandsmuseum og se såvel de gamle som nye
bygninger og samlinger der er på stedet. Derefter spiser vi frokost i Madam Blå og
får kaffe og kage. NB der skal ikke medbringes madpakke.
Tilmelding til Grethe senest den 25. september. Begrænset deltagerantal.
Deltagerpris kr. 125,00.

Torsdag den 11. oktober
kl. 19.15

Onsdag den 31. oktober
kl. 13.30 i klubhuset

§§§ +

Fredag den 16. november
kl. 19.30

Onsdag den 28. november
kl. 11.30 ved klubhuset

Onsdag den 12. december
kl. 13.00 i klubhuset

Beboerforeningens efterårsbanko i skolens gymnastiksal.
Beboerforeningens bankospil med de sædvanlige mange og fine gevinster.
Dørene åbnes kl. 18.30.
Seniorklubbens generalforsamling & bankospil.
Seniorklubbens generalforsamling jfr. vedtægterne. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Anni Krogh og Grethe Ottesen, der begge modtager genvalg. På valg er
endvidere suppleanterne Niels Jørgen Gotthardsen og Helge Pedersen, der begge
modtager genvalg. Finn Hoffmann stopper sit arbejde i bestyrelsen, hvorfor der
skal vælges endnu et bestyrelsesmedlem.
Efterfølgende er der bankospil.

Beboerforeningens årsmøde i skolens gymnastiksal.
Deltag og vær med til at fastlægge byens fremtid. Tilmelding: Se indkaldelse fra
Beboerforeningen.

Bowling og frokost i Ravnsborghallen. Der køres i egne biler.
Vi bowler og får rørt musklerne inden vi går ind til frokosten.
Da der er begrænset antal, tilrådes hurtig tilmelding og senest den 21. november
til Grethe.
Deltagerbetaling for frokost og bowling kr. 80,00. Drikkevarer er for egen
regning.
Julefrokost i klubhuset.
Der tilbydes atter i år en lækker julefrokost og 1 genstand. Husk at medbringe
bestik, kop og tallerken og en gewörser til silden og en gave til max. kr. 25,00.
Tilmelding til Grethe senest onsdag den 5. december. Begrænset deltagerantal.
Deltagerpris kr. 90,00

Onsdag den 9. januar 2019
kl. 13.30 i klubhuset
Bankospil i klubhuset. Kom og vær med.

Seniorgymnastik
I skolens gymnastiksal.
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Seniorgymnastik i skolens gymnastiksal. Bemærk ugedagen.
Start tirsdag den 11. september 2018 kl. 9.00 – 10.00. Pris kr. 500,00 for hele
sæsonen. Vi har fået lovning på gymnastiksalen.
Husk at der stadig er gåture om tirsdagen kl. 14 fra Overdrevsvejen 1.
Petanque.
Der spilles petanque på banerne ved klubhuset søndage fra kl. 10.00 og mandage
fra kl. 14 året rundt.

Hvor der er tilmelding til arrangementerne skal dette ske til Grethe på tlf. 56820293 / 51285626.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.

