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Torsdag den 10. juni kl. 13.00

Bustur til Kerteminde og Odense Sommerrevy

Afgang fra Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Forventet hjemkomst ca. 23.45.

På turen besøger vi Fjord&Bælt (havets dyr) og Johannes Larsen Mu-
seet (malerier i kunstnerens tidl. hjem) om eftermiddagen.
Aftensmaden, - æggekage med flæsk og bacon -, indtages på restaurant
Carlslund i Fruens Bøge. Drikkevarer er ikke inkluderet.
Om aftenen skal vi se Odense Sommerrevy.

Max 45 personer.
Pris pr. person: Kr. 1.199,- v. 40 pers. / Kr. 1.299 v. 30. pers.
Tilmelding senest 26. februar - afbud herefter koster revybillet-
tens pris: Kr. 425,-. Afbud efter 23. april koster hele turens pris.

________

6. - 10. august
Bustur til Bornholm (via Sverige)

På turen skal vi bl.a. se Bornholms Forsvarsmuseum, Hammershus,
Hammer Havn, Opaløen, Moseløkken Stenbrudsmuseum, Christiansø
eller rundtur på Bornholm (for de der ikke vil sejle), Østerlars Rund-
kirke, sejltur til Helligdomsklipperne, Svaneke, Almindingen/
Rytterknægten samt besøg på en vingård m. smagsprøver.
Overnatning på Hotel Abildgård, Allinge med helpension + øl/vand/vin
til aftenbuffeten kl. 18-21.
Pris pr. person: Kr. 5.999 v. 40 pers. / Kr. 6.499 v. 30 pers.
Tilmelding senest fredag den 14. maj

Program for turen udsendes den 1. november
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Søndag den 17. januar kl. 12.30
i Løve Forsamlingshus, Stationsvej 4, Løve

”Poul Reichhardts liv”
Musikalsk foredrag af Ivan Liljebæk

Mødested: I forsamlingshuset kl. 12.30, hvor vi
begynder med 3 stk. smørrebrød.
Drikkevarer købes:
Øl og vand: kr. 10. Flaske vin: kr. 60.

Kl. 14-16 er der foredrag med prof. musiker og enter-
tainer Ivan Liljebæk, der med indlæg og sange vil give
os et spændende indblik i Poul Reichhardts liv.
Så er du til romantik og de elskede sange fra gamle

danske film og operetter, så kom og få en god oplevelse.

Pris pr. person: 175,-
Tilmelding senest mandag den 11. januar

__________

Mandag den 22. februar kl. 13.00
Fornetoftevej 10, Stigsnæs

Besøg på Gartneriet ”Spiren”

Vi mødes i Gartneriet, hvor Marianne Rostén viser os
rundt i de uopvarmede drivhuse og efterfølgende hører vi
foredrag om påskeklokker og juleroser, mens vi drikker
vores medbragte kaffe/te og kage. Der er borde og stole til
rådighed.

Kom og nyd alle de smukke, farvestrålende vækster, der bringer lys og
glæde i den mørke del af året.

Tilmelding senest torsdag den 18. februar
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Mandag den 22. marts kl. 19.00
i Fuglebjerg Forsamlingshus

Ordinær generalforsamling

Kl. 17.30: Stegt flæsk med persillesovs & kartofler. Drikkevarer er
for egen regning.

Kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg til bestyrelse er: Karen Bjerre, Kristian Madsen,
Preben Hansen samt suppl. Karl Ove Madsen

Kl. 19.30: ”Et glas humørpiller”, foredrag v. Erik Aksel
Lindgren. Motion af smilebåndet i hverdagen.
Humor fra gadeplan tilsat Storm P, - skæve
citater & anekdoter. Bivirkninger: Ømhed i
lattermuskler, latterkrampe og ondt i maven af
grin. Men bare rolig: Det er ikke sikkert alle bivirkninger
udløses, så du kan roligt komme!

Kl. 20.30: Kaffe og småkager, hvorefter foredraget fortsætter

Tilmelding til spisning senest mandag den 15. marts

__________

Onsdag den 21. april kl. 19.00
på Gefion, Fulbyvej 15, Sorø

”Ind under præstekjolen”
Foredrag af sognepræst Kirsten Schmidt, Orø

Kirsten Schmidt, sognepræst på Orø gennem 30 år,
holder et humoristisk foredrag om mennesket bag
præsten og de mange uforudsigelige situationer, en
moderigtig københavnerpige kan stå i, når hun bliver
præst på en lille ø i Isefjorden.

Pris pr. person: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Tilmelding senest mandag den 19. april


