Bemærk også.
BUPL s Pensionistsektion 2019.
Der vil fortsat være nogle aktiviteter på landsplan i 2019.
Askov højskole den 17. til 21. juni .
Tur til Gdansk 31. august til 4. september.
Årsmøde i Odense tirsdag den 17. september.
Arrangement for førtidspensionister forventes at blive tirsdag og
onsdag i uge 44.
Der bliver ikke udsendt program fra pensionistsektionen, men
aktivitetsplan, pris og tilmelding bliver lagt på BUPLs hjemmeside i
januar.

Rejseklubben 2019.
Rejseklubben består af pensionister fra BUPL og SL. De arrangerer
hvert år en rejse, og i år er det en 5 dages tur til Gotland med bus. Fra
den 2. til 6. september. Du tilmelder dig til Ørslev rejser, senest 10.
juni. tlf.55983035. Du kan få et program i din lokalafdeling.
Solveig er kontaktperson til rejseklubben.

Vi gør opmærksom på at vores ture og arrangementer i Sydøst, kun
er for medlemmer af pensionistsektionen i BUPL Sydøst, også for dig
som er førtidspensionist.
Hvis helbredet kræver det kan der tages en ledsager med, mod
egenbetaling.

Aktiviteter i 2019 for
Pensionistsektionen i
BUPL Sydøst

Smag på Samsø , tirsdag den 18. juni.
I samarbejde med Fladså turistfart arrangerer vi en tur til Samsø. Vi
kommer rundt på hele øen, og får smagt på Samsøs specialiteter.
Der er opsamling: Cementen i Nykøbing kl. 4.50. Afk. 41 Stensved kl.
5.45. Afk. 38 Tappernøje Cirkel K 6.15. Rønnede ved p. pladsen Kl.
6.30 Ølby st. kl. 7.00. I skal bare tidligt op den dag.
Kom lidt i god tid bussen skal nå en færge kl. 8.30.
Der er en egenbetaling på 300 kr. som skal betales ved tilmeldingen.
Der er morgenkaffe og frokost med i prisen.
Indsæt pengene på konto nr. 6060 5766918. Husk, husk navn og hvor
du står på bussen.
Tilmelding og betaling senest den 20. maj. Når du har betalt er du
tilmeldt, hvis du ikke hører andet.
Kontaktpersoner Anne tlf. 20109804 mail: lamunk@stofanet.dk eller
Solveig tlf. 40296533. mail : solveig.christensen@mail.tele.dk

Tur til Stege, mandag den 26. august.
Vi skal på en spændende guidet tur i middelalderhaven, og en guidet
tur på bryghuset i Stege, hvor vi skal smage på øl, vand eller most.
Vi spiser frokost på det gamle bryghus kl. 13.00 (egenbetaling).

Vi mødes i Stege ved middelalderhaven kl. 10.00.
Tilmelding til :
Bodil tlf. 24623051 mail bodilmortensen@stofanet.dk
eller Kirsten tlf. 31529584 mail kirstenjakobsen2@hotmail.dk
Senest fredag den 16. august.

Generalforsamling 2019 torsdag den 7. november
kl. 12.00 til 16.00.
Generalforsamlingen holdes i BUPL s lokaler på Kirketorvet i
Vordingborg.
Dagsorden : Formalier, beretning, regnskab, budget, indkomne
forslag, fremtidigt arbejde, valg og hyggeligt samvær.
Det fremgår af indbydelsen, hvem der er på valg til bestyrelsen.
Af hensyn til bestilling af mad er det vigtigt, at du overholder
tilmeldingsfristen, som er senest den 24. oktober .
Tilmelding til :
Solveig tlf. 40296533 mail solveig.christensen@mail.tele.dk
eller Bodil tlf. 24623051 mail bodilmortensen@stofanet.dk

Julefrokost 2019
Julefrokosten holdes onsdag den 4. december fra kl. 12.00 til 16.00 i
Næstved.
Vi kender ikke stedet endnu, men sæt bare datoen af. Det bliver lige
så hyggeligt, som det plejer at være.
Vi spiser, synger, hygger os og leger pakkeleg. Så medbring en pakke
til ca. 25,00 kr.
Der er en egenbetaling på 50,00 kr. som betales ved indgangen..

Sted og tilmeldingsfrist får du med et brev sidst i
september.

