
Kære medlem. 

Så sker der igen noget i Seniorklubben. 

 

Onsdag den 25. august 2021 kl. 13.30 afholder vi bankospil i Multihuset. 

 

Onsdag den 8. september 2021 afholder vi vores sommerarrangement: 

Vi mødes kl. 9.45 ved Multihuset. Herfra kører vi i bus forbi Gl. Lellingegård til Ølsemagle Mølle,              

derfra til Campus Køge-området og Skandinavisk Transport Center. Herfra til Køge Nord  

Station, hvor der kan stoppes og gå en tur op i ”slangen”, videre til Køge Marina, hvor der bliver  

mulighed for en kort tur på bådebroen. Så kører vi forbi Køge Havn til området ved de 

nye boliger på Søndre Strand og videre ud af Strandvejen til Vallø Slot og rundt om 

Vedskølle og mod Køge ad Egøjevej og hjem til Lellinge, hvor der vil blive serveret en 

platte + 1 øl eller vand og kaffe og vi satser på godt vejr, så vi kan sidde udenfor som vi 

plejer. Der kan købes vin, øl og vand. 

Busturen blive kørt med Herfølge Turistfart og med en guide fra turistkontoret. 

Hele arrangementet koster kr. 100,00, men da der er begrænset plads (52), er her 

 tilmelding på.  Sidste frist er 1. september 2021.  

 

Onsdag den 22. september 2021 kl. 13.30 afholder vi hyggeeftermiddag i Multihuset med musikalsk 

underholdning: 

Vi får besøg af Troels Christensen, som spiller og vi synger efter Troels EGEN SANGBOG 

alt fra ”Grundtvig til Kim Larsen” – og alt det andet vi synger-. Der serveres kaffe og kage. 

Til dette arrangement er der også tilmelding senest den 17. september 2021 og 

arrangementet koster kr. 40,00. 

 

 

Tilmelding til de 2 arrangementer skal ske til Grethe på tlf. 51285626. 

 

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 13.30 i Multihuset: 

Der afholdes generalforsamling efter gældende retningslinjer og efterfølgende banko. 

Yderligere information kommer senere. 

 

Der tages forbehold for gældende corona-restriktioner.  

 

Betingelserne for at deltage i overstående er, at man har betalt sit kontingent, så kontroller lige om I har 

betalt.  

 

 

Hilsen Anni, Esther, Grethe, Helge, Ilse og Niels Jørgen. 

 

 

 

 


