Tur til Kerteminde, onsdag den 2. juni.
Vi skal en tur til Johs. Larsen museet hvor vi får lidt intro om
museet og spiser frokost incl. en genstand. Der vil også være
tid til at gå rundt og se museet, de smukke malerier og de
skønne omgivelser .
Vi kører en tur til
Ladby Skibet på vejen hjem, det er et gammelt vikingeskib som
er udgravet, og meget interessant, der er også en udstilling som
er værd at se på. Vi ankommer Kl. 14.15 – 14.30.
Det koster 300,00 kr. at deltage, som dækker bus, 2 x
entreer og frokost. Indsættes på konto 0400 4025627909,
senest den 9. maj.
Husk navn og hvor du står på bussen. Når du har betalt er du
automatisk tilmeldt. Opsamling med bus fra Cementen i
Nykøbing F. kl. 6.30. Afk. 41 Stensved kl. 7.05. Cirkel K.
Tappernøje kl. 7.25.
Afk. 37 Rønnede kl. 7.40.
Ølby station kl. 8.10. Ringsted Outlet kl. 8.35. Der serveres
kaffe og rundstykker i bussen. Ank. Kerteminde
kl. 10.00. Retur fra Ladby kl. 16.30. Kontaktperson Bodil
Mortensen tlf. 24623051 eller mail.
bodilmortensen@stofanet.dk

Sandskulpturfestival i Hundested, torsdag den
2. september. Vi får en guidet tur på Hundested havn og i
glassmedjen, foredrag om sandskulpturerne, frokost incl. 1 x
drikkevare, kaffe og kage. Opsamling med bus fra Cementen
i Nykøbing kl. 7.20. Stensved afk. 41 kl. 7.50. Tappernøje
ved Cirkel K. kl.8.05. Rønnede P. plads kl. 8.20. Ølby st. kl.
8.45. Ringsted Outlet kl. 9.15. Ankomst Hundested kl. 10.30.
Retur samme rute kl. 16.30 ca.
Egenbetaling
250.00 kr som indsættes på konto 0400 4025627909
tilmelding og betaling senest den 15. august
Husk navn og hvor du står på bussen.
Kontaktperson Inge tlf. 41662134 mail inol2409@gmail.com

eller Solveig tlf. 40296533 mail
solveig.christensen@mail.tele.dk

Generalforsamling 2021, torsdag den 4.
november
fra kl. 11.30 til 15.30.
Generalforsamlingen holdes i BUPLs lokaler på Kirketorvet 11 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 du overholder
tilmeldingsfristen, som er onsdag den 20. oktober.
Tilmelding til Solveig eller Bodil.
tlf. 40296533 mail solveig.christensen@mail.tele.dk
tlf.24623051 mail bodilmortensen@stofanet.dk
Vi ved ikke hvordan Corona udvikler sig, men håber vores
ture/arrangementer kan gennemføres. Du kan tjekke
eventuelle aflysninger på BUPL Sydøst hjemmeside under
pensionist, eller spørg i din lokalafdeling.

Julefrokost / tur 2021, onsdag den 1.
December.
Vores juletur

går igen i

år til Andelslandsbyen Nyvang.
Vi bliver samlet op i bus fra Nykøbing til Køge.
Vi ankommer til Nyvang kl. 11.00 ca., og kan nå at komme lidt
rundt inden vi skal spise andesteg kl. 12.30. Bagefter vil der
også være tid til at gå rundt og komme i julehumør, og se deres
julemarked, inden de lukker kl. 16.00. Turen kommer til at
koste dig 250,00 kr., som dækker bustransport, indgang til
Nyvang, andesteg og 1 genstand.

I vil høre nærmere om afgangstider, tilmeldingsfrist og
betaling senere, men sæt allerede nu dagen af til en
rigtig hyggelig juletur.

Bemærk også.
BUPLs pensionistsektion arrangerer et Højskoleophold
for alle pensionister i BUPL.
Midsommer på Askov højskole fra den 14 – 18 juni.
Læs mere om kurset på højskolens hjemmeside og tilmeld
dig direkte til højskolen.
Kontaktperson til Højskoleophold Brita Topp tlf.
22707270.
Vi har besluttet at afsætte en pulje på 5000,00 kr. til
højskoleophold. Der kan max udbetales kr. 1000,00 pr.
person.
Skal søges
pensionistbestyrelsen i Sydøst inden den 1. juni.
Kontaktperson Solveig tlf. 40296533
eller mail solveig.christensen@mail.tele.dk
Rejseklubben 2021.
Rejseklubben består af pensionister fra BUPL og Sl.
De arrangerer hvert år en rejse, og i år gentager de turen
til Bruxelles med bus fra den 30. august til den
3.september .
Pris 5.140 kr. i
delt dobbeltværelse.
Du tilmelder dig til Karen i Ørslev rejser tlf: 61634220
senest den 29. marts 2021.
Solveig er kontaktperson til rejseklubben tlf. 40296533

Vi gør opmærksom på at vores ture og arrangementer i
Sydøst, kun er for pensionister, førtidspensionister og
efterlønner i pensionistsektionen BUPL Sydøst.
Hvis helbredet kræver det kan der tages en ledsager
med, mod egenbetaling.

Aktiviteter i 2021
for
Pensionister,
førtidspensionister
og efterlønnere
i BUPL Sydøst.

