Hæng denne seddel på opslagstavlen og skriv i din kalender

Lem – Vejby Pensionistforening
Program 2018

Motion for sjov
Starter efter juleferien onsdag den 3. januar 2018. Du kan stadig nå at være med. Lidt
motion er bedre end ingen motion. Slutter sidst i marts 2018. Starter igen efter
sommerferien den 3. oktober 2018.

Torsdagsklubben på Lem Ældrecenter
Starter efter juleferien torsdag den 4. januar 2018 og slutter den 19. april 2018. Der
startes igen efter sommerferien torsdag den 20. september.

Vinterfest
Tirsdag den 20. februar 2018 i Lem Samlingshus. Vi inviterer til en festlig aften sammen med
Lihme Pensionistforening. Der serveres god mad, og vi hygger os med live musik. John fra
Vorupør.
Se annonce i Spøttrup Ugeavis.

Petanque
Alle er velkommen til at benytte banerne. Det er godt med lidt frisk luft og motion samt
hyggeligt samvær.
Ønsker man at benytte klubhuset, kan bestyrelsen kontaktes.

Udflugt
Sammen med Lihme Pensionistforening arrangeres udflugt. Nærmere information, når turen
er på plads. Se også annonce i Spøttrup Ugeavis.

Vend

Åletur
Tirsdag den 4. september spiser vi stegte ål. Se nærmere i Spøttrup Ugeavis.

Generalforsamling.
Afholdes i Lem Kulturhus onsdag den 10. oktober kl. 18.00. Se annonce i Spøttrup Ugeavis.

Julefrokost
Afholdes sammen med Lihme Pensionistforening i Lem Samlingshus. Dato kommer senere.

Andre arrangementer
Vi deltager i flere arrangementer på Lem Ældrecenter. Det kan være både sang
underholdning og foredrag. Du er meget velkommen til at deltage. Arrangementer kan ses på
Sive Kommunes annonce i Spøttrup Ugeavis og beboerbladet fra Lem Ældrecenter.

Torsdagsklubben
Torsdag eftermiddag i vinterhalvåret fra kl. 14.00 til 16.30 mødes vi på Lem Ældrecenter til
kortspil, strikkecafé, bob og hyggesnak. Du har måske også en god idé, så mød endelig op. Kan
du ikke komme hver torsdag, så er vi glade for at se dig en gang imellem. Jo flere vi er, jo
sjovere bliver det. Der kan købes kaffe til medbragt brød.

Motion for sjov
Onsdag eftermiddag kl. 14.30 mødes vi til Motion for sov i Lem Kulturhus. Vi laver gymnastik
omkring en stol, så alle kan være med. Bagefter drikker vi kaffe og får en hyggelig snak.

Bestyrelse:
Formand: Hanne Nielsen, tlf. 23 93 68 60
Næstformand: Ernst Andersen, tlf. 97 56 81 12 eller 20 35 91 25
Kasserer: Evald Bach, tlf. 97 56 82 29 eller 21 55 75 83
Sekretær: Ingelise Johnsen, tlf. 97 56 82 05
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Sørensen, tlf. 24 66 47 52

