
 Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. 
 
Onsdag den 11. januar 2023 kl.13,00.  
Vi starter op med lidt mundgodt à 30-kr. Husk 
tilmelding. Drikkevarer er på egen regning. 
Herefter er der Banko spil (10 spil ) 1 plade  
10-kr.- 3 plader 20-kr. Gevinster på 25 - 50 kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 

Onsdag den 1. februar 2023 kl.13,00. 
Vi starter med lidt mundgodt à 30-kr. Husk 
tilmelding. Drkkevarer er på egen regning. 
Herefter er der Banko spil ( 10 spil ) 1 plade 
10-kr. - 3 plader 20-kr. Gevinster på 25 - 50 kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 
Onsdag den 22. februar 2023 kl.13,00. 
Holder vi den årlige generalforsamling 
Forslag til behanding på Generalforsamlingen, 
skal være Formand Kurt Freiheit i hænde senest 
den 9. februar 2022. Husk tilmelding. 
Seniorklubben er vært med lidt mundgodt.  
Derefter er der 5 banko spil gevinster på 25 - 50-kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 
Onsdag den 15. marts. 2023 kl.13,00. 
Vi starter med lidt mundgodt à 30-kr. Husk 
tilmelding. Drikkevarer er på egen regning. 

Herefter er der banko spil (10 spil) 1 plade 
10-kr.-3 plader 20-kr. Gevinster på 25 - 50 kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 
Onsdag den 5. april 2023 kl. 13.00. 
Vi starter med lidt mundgodt à 30-kr.Husk 
tilmelding. Drkkevarer er på egen regning. 
Herefter er der Banko spil ( 10 spil ) 1 plade 
10-kr. - 3 plader 20-kr. Gevinster på 25 - 50 kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 
Onsdag den 26. april 2023 kl.?? .  
Vi tager på en bustur, hvor vi vil prøve noget 
nyt. 
Med at køre ud i det blå og få en god frokost. 
Kan vi blive enige kommer pris og sted senere. 
 
Onsdag den 17. maj 2023 kl.13,00.                     
Vi starter med lidt mundgodt à 30-kr. Husk                                                                                                                                         
tilmelding. Drkkevarer er på egen regning. 
Herefter er der Banko spil ( 10 spil ) 1 plade 
10-kr. - 3 plader 20-kr. Gevinster på 25 - 50 kr. 
Det afholdes i Henrik Gernersgade 8. 
 
For alle arrangementer kan tilmelding ske til  
Kasserer Kay B. Andersen Tlf.: 26 61 30 55 
 


