Program for 2. halvår 2019.
Alle arrangementer afholdes om torsdagen
på Bauneparken kl. 14-16, hvis intet andet er nævnt.
Endvidere betales der 30,00 kr.
for kaffe/te, kage og underholdning,
med mindre der er nævnt en anden pris.
Husk at medbringe kop.

29. aug. Banko ved Anna og medhjælpere.
5. sep. Sømandsorkesteret underholder så bølgerne
går højt.
OBS! Denne gang i Aktivitetscentret.
12. sep. Filmeftermiddag, hvilken film oplyses snarest.
Entre 50,00 kr. inkl. kaffe/te og kage.
19. sep. Banko ved Anna og medhjælpere.

26. sep. Lise Nees underholder med sange fra Giro 413.
3. okt. Modeopvisning, Danmarks Senior Shop viser
aktuel mode med lokale mannequiner på
catwalken.
Entre 50,00 kr. inkl. kaffe/te og kage.
10. okt. Efterårstur er endnu ikke fastlagt.
Særskilt program udkommer senere.
Deltagerbetaling afhængig af udflugtsmål.
Tilmelding til Gurli Frederiksen på
torsdagsmøderne eller mobil 3054 4523
senest den 3. okt.
17. okt. Banko ved Anna og medhjælpere.
24. okt. Poul Rasmussen fortæller om sine oplevelser
på Godhavn og om filmen ’Der kommer en dag’
31. okt. Shu-Bi-Dua kunne ikke komme, men Thopper
underholder med deres og andre sange.
7. nov. Allan Vellendorf fortæller om folk og historier
fra Nordsjælland, og fremhæver forskellige
personligheder, der har markeret sig i stort og
småt.
14. nov. Banko ved Anna og medhjælpere.
OBS! Denne gang i Aktivitetscentret.

21. nov. Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren blander og
doserer ’Et glas humørpiller’ motion til
smilebåndet, humor på gadeplan tilsat
Storm P’s skæve citater og anekdoter.
28. nov. Julefrokost kl. 13-16 på Bauneparken.
Der bydes på dejlig julemad og julehistorie.
HUSK! Tallerkner, bestik, glas og kop.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Deltagerbetaling 200,00 kr. pr. person.
Tilmelding til Gurli Frederiksen på
torsdagsmøderne eller mobil 3054 4523
senest den 21. nov.
5. dec. Julebanko ved Anna og medhjælpere.
OBS! Denne gang i Aktivitetscentret.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses igen torsdag den 9. januar 2020
hvor der er nytårskur med alt der hører sig til.

Praktiske oplysninger!
Hjemmeside: www.skaevingeseniorer.dk
E-mail: skseniorer@gmail.com
Foreningens bank er Nordea i Hillerød.
Reg.nr. 2276, kontonr. 4645602256
CVR nr. 35368736
Der er mulighed for at betale for fester, ture og
medlemskontingent via netbank!
Kontantbetaling er fortsat en mulighed.
Til fester og ture skal du tilmelde dig inden betaling.
Medlemskontingent betales årligt pr. 1. februar,
og kort tid før betalingsfristen modtager du en mail.
Husk at skrive dit navn når du overfører beløbet,
så betalingen kan registreres korrekt.
Formand: Maja Johansen, tlf. 4827 8461, mobil 6165 3933
majajohansen776@gmail.com
Næstformand: Else Andersen, mobil 2248 5314
Kasserer: Olfert Trebbien, mobil 2482 2344

Skævinge den 3. juni 2019

