Vinter/forårsprogram 2020
Lellinge Seniorklub / Lellinge Beboerforening
Sæsonen fortsætter i Multihuset, Baneledet 1 med hyggeligt samvær og gode arrangementer.
Onsdag den 8. januar
kl. 13.30

Onsdag den 22. januar
Kl. 10.30 ved Multihuset

Bankospil i Multihuset. Kom og vær med.

Rundvisning på Klarforsyningen.
Udflugt i egne biler til Klarforsyningen i Køge, hvor vi får en rundvisning.
Efterfølgende kører vi til Restaurant Ankerstedet på Marinaen, hvor vi spiser frokost og
drikker kaffe med kage.
Tilmelding til Grethe senest den 15. januar. Begrænset deltagerantal.
Egenbetaling incl. 1 øl/vand kr. 70,-.

Onsdag den 5. februar
kl. 13.30

Jubilæumshygge i Multihuset.
Vi fejrer seniorklubbens 20 år jubilæum med kaffe og kagebord og musikalsk
underholdning med fællessang ved Optimisterne.
Tilmelding til Grethe senest den 29. januar.
Egenbetaling kr. 40,-.

Onsdag den 19. februar
kl. 13.30

Onsdag den 4. marts
kl. 17.00 i kirken
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Onsdag den 18. marts
kl. 13.30

Tirsdag den 24. marts
kl. 19.15

Bankospil i Multihuset. Kom og vær med.

Gud & gule ærter.
Igen i år inviterer menighedsrådet til gud & gule ærter.
Vi starter i kirken med en spændende beretning og et par salmer. Derefter kører vi i
egne biler til Margrethegården, hvor de lækre gule ærter og pandekager venter.
Tilmelding til Grethe senest den 26. februar.
Der er begrænset deltagerantal.
Egenbetaling kr. 50,- excl. drikkevarer. Husk ingen Buskørsel.

Bankospil i Multihuset. Kom og vær med.
Beboerforeningens forårsbanko i Multihallen.
Beboerforeningens bankospil med de sædvanlige mange og fine gevinster.
Dørene åbnes kl. 18.30.
Se også de opslåede sandwich-plakater senere.

Onsdag den 1. april
kl. 13.00 i Multihuset

Påskefrokost
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.
Tilmelding til Grethe senest den 20. marts.
Deltagerpris kr. 120,- incl. den første genstand.

Onsdag den 15. april
kl. 13.30

Bankospil i Multihuset. Kom og vær med.

Petanque.
Der spilles petanque på banerne ved multihuset søndag fra kl. 10 – 12, mandag fra kl.
14 – 16 og torsdag fra kl. 10 – 12.
Seniorgymnastik

Bemærk. Seniorgymnastik i den nye hal v/Kitty Mortensen.
Start torsdag den 9. januar 2020 fra kl. 10.00 – 11.00.
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. Hvis man udebliver fra et tilmeldt arrangement, betales der
fuld pris for dette. Der tages forbehold for ændringer.

