
 

 

Vinter/forårsprogram 2019 

Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening 

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

     Onsdag den 9. januar  
     kl. 13.30  

 

 
 

 
 
Bankospil i klubhuset. 

    Fredag den 18. januar 
 kl. 18.15 ved klubhuset 
 

BEMÆRK UGEDAGEN. Vi kører til Køge Amatørscene, og ser lystspillet 
Stamherren, der foregår i København i begyndelsen af 1900-tallet i professor Webers 
luksusvilla på hans 1års bryllupsdag. Professoren har i sin unge studietid giftet sig med 
en kvinde, der lå for døden og dermed legitimeret hendes udenfor ægteskabet fødte 
drengebarn, som han aldrig har mødt. Det viser sig at få skæbnesvanger følger for ham 
og sætter den helt vanvittige handling i gang. Lystspillet har fået gode anmeldelser i 
pressen.  
Egenbetaling kr. 50,-. Der er reserveret et begrænset antal billetter. 
Tilmelding til Grethe senest fredag den 4.januar.  

     Onsdag den 30. januar 
     kl. 13.30  

 

  
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 13. februar 
     kl. 13.30 i klubhuset 
 

At være præst på Solkysten v/Søren Voigt Juhl. 
Søren Voigt Juhl, der var konstitueret præst i Lellinge kirke ultimo 2018, var fra 2011- 
2012 præst ved Margrethekirken i Mijas på Costa del Sol i Spanien. Her bor op imod 
30.000 danskere mere eller mindre permanent. Ikke uden grund har mange valgt et 
otium i det smukke Andalusien. Men selv med sol i lange baner og billig mad og drikke, 
melder hverdagen sig. Søren beretter om et broget hverdagsliv på godt og ondt for de 
mange danskere.   
Deltagerpris kr. 60,00 incl. kaffe og kage. Tilmelding til Grethe senest den 8. 
februar. 

     Onsdag den 27. februar 
     kl. 13.30  

 

 
 
Bankospil i klubhuset.  

     Onsdag den 13. marts   
     kl. 17.00 i kirken 

                      
                        
 
 &                                                    

 
Gud og gule ærter.   
Atter i år arrangerer Menighedsrådet gud og gule ærter.  
Vi indleder arrangementet med at synge nogle salmer i kirken. Herefter køres i bus til 
Margrethegården, hvor de gule ærter med tilbehør har simret i gryderne.  
Der er begrænsede pladser. Deltagerbetaling kr. 50,- excl. drikkevarer. 
Tilmelding til Grethe senest den 7. marts                                                                

    Tirsdag den 19. 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 27. marts 
     kl. 13.30  

     

 
 
Bankospil i klubhuset 

     Onsdag den 10. april 
     kl. 13.00 i klubhuset 
 

 
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. 110,00 incl. den første genstand.  
Tilmelding til Grethe senest den 21. marts.  

Onsdag den 24. 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 tirsdagen fra kl. 9.00 – 10.15.  
 
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 arran-
gement, betales der fuld pris for dette. Der tages forbehold for ændringer.     


