
 

 

 

Vinter/forårsprogram 2017   
 

Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening 

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

     Onsdag den 4. januar  
     kl. 13.30 

 

 
 

 
 
 
Bankospil i klubhuset. 

 

     Onsdag den 18. januar 
    kl. 12.00 ved klubhuset 
 
 
 
 

 

 

Besøg på Storm P-museet med guidet rundvisning. 
Vi kører i egne biler til Storm P. Museet, Frederiksberg, hvor vi får en guidet 
rundvisning med efterfølgende kaffe/kage. Storm P. var en personlighed, der om 
nogen kom til at tegne dansk humor og selvforståelse i det 20. århundrede. I sine 
talrige daglige striber skildrede han livet på en måde, så han blev en del af dansk 
identitet og kulturarv. Herefter kører vi til Cafe Sommerfuglen i Valby Langgade 
81 og får kaffe og kage. 
Der er begrænset deltagerantal. Deltagerpris kr. 50,00. 
Tilmelding til Grethe senest fredag den 13.januar.  

     Onsdag den 1. februar 
     kl. 13.30  

 

 
 
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 15. februar 
     kl. 14.00 i klubhuset 
 

 
Et liv blandt menneskeaber. 
Aage Brok har været dyrepasser i Zoologisk Have i København gennem 44 år. Det 
meste af tiden havde han fornøjelsen af at passe havens gorillaer og chimpanser. 
Det kan man høre mere om, når han kommer og holder foredrag og viser billeder 
derfra. 
Deltagerpris 50,00. 
Tilmelding til Grethe senest den 7. februar 2017.   

     Onsdag den 1. marts   
     kl. 17.00 i kirken 
                      
                        
 

   &                                                    

 
Gud og gule ærter.   
Atter i år inviterer Menighedsrådet på gud og gule ærter, dog skal vi også i år 
betale et symbolsk beløb på kr. 50,00, som vil blive opkrævet på 
Margrethegården. 
Vi begynder i kirken med at synge nogle samler, hvorefter vi køres i bus til og fra 

Margrethegården, hvor der som sædvanlig venter os et kulinarisk måltid.  
Der er begrænsede pladser. 
Tilmelding til Grethe senest den 22. februar. 

     Onsdag den 15. 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 29. marts 
     kl. 13.00 i klubhuset 
 

 
Påskefrokost i klubhuset med hygge og fællessang. 
Påskefrokost med hygge og fællessang. Der serveres en lækker anretning. Husk at 
medbringe bestik, glas og kop samt en gewörser til silden.  
Deltagerpris kr. 100,00 incl. den første genstand 

 
Tilmelding til Grethe senest den 21. marts.   

Onsdag den 19. 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 – 15.10 som vi plejer.  
 
Husk også 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 93/51 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.     


