
 

 

Forårs/sommerprogram 2019 

Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening 

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

     Onsdag den 24. april  
     kl. 13.30  

 

 

 

 
 
Bankospil i klubhuset. 

     Onsdag den 8. maj 
     Kl. 13.30 i klubhuset 
 

 
Lisettes Band underholder. 
Vi underholdes af et band med harmonika og guitarer samt en sangerinde, og vi får rig 
lejlighed til at synge med. 
Deltagerbetaling kr. 40,- incl. kaffe og kage 
Tilmelding til Grethe senest onsdag den 1. maj. 
 
 
 

     Onsdag den 22. maj 
     kl. 13.30  

 

  
 
Bankospil i klubhuset. 
 

  

     Onsdag den 12. juni 
     kl.12.00 ved     
klubhuset. 
 

 
Besøg på Greve Museum.  
Vi kører i egne biler til Greve Museum, hvor vi får en guidet rundvisning og ser udstillin-
gen ”Mod nye tiden”. Greve Museum er et historisk museum og udstillingen fortæller om 
landbosamfundets udvikling fra 1850-1915 og om de hvide tekstilers historier og udvik-
ling og fra at være Hedeboegnens statussymboler til at blive symbol på ægte dansk kul-
tur, men pt. blandes den historiske udstilling med en række kunstinstallationer, skabt af 
kunstnergruppen Glemt.  
Deltagerbetaling kr. 40,- incl. kaffe og kage. 
Tilmelding til Grethe senest den 5. juni. 
 

     Onsdag den 26. juni 
  kl. 10.30 ved 
klubhuset 
 

 
Udflugt i det grønne med madpakke. 
Vi kører i egne biler på udflugt med madpakker og drikkevarer til Sporvognsmuseet 
Skjoldenæsholm. Vi ser museet og tager herefter med sporvognen ud i det grønne, hvor 
vi spiser vores medbragte mad. Herefter kører vi retur og drikker kaffe med kage i 
cafevognen. 
Deltagerbetaling kr. 40,- incl. kaffe og kage. 
Tilmelding til Grethe senest den 19. juni.   
  

 
      
                        
 
                                                                                                                                               
          
 
                                                     
 
  

     Onsdag den 4. sept. 
     Kl. 13.00 i klubhuset 
       

 
Grill i det fri. 
Vi har bestilt Svend til at grille et svin som tidligere år. Hertil får vi flødekartofler og salat. 
Medbring selv tallerkener, glas, bestik og kopper samt drikkevarer. I tilfælde af dårligt 
vejr, spiser vi i klubhuset. 
Deltagerbetaling kr. 40,-. 
Tilmelding til Grethe senest onsdag den 28. august. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
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. 

 

 

 
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.     


