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Søndag den 24. oktober 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 kan købes:
Øl og vand: Kr. 10. Flaske vin: Kr. 60.

Kl. 14-16 er der foredrag med prof. musiker og entertainer Ivan Lilje-
bæk, 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 ope-
retter, så kom og få en god oplevelse.

Pris pr. person: 175,-
Tilmelding senest mandag den 19. oktober

_______

Fredag den 26. november kl. 13.00-17.00
i Fuglebjerg Forsamlingshus

JULEFROKOST

Værten Finn Klausen fra Gulerodshuset vil servere en lækker julefro-
kost for os, ledsaget af Dinosaurernes gode musik.
Efter frokosten er der mulighed for en svingom.

Der udsendes program med menu, pris og tilmeldingsfrist sidst i okto-
ber.
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Tirsdag den 20. juli kl. 19.00
(Spisning fra kl. 17.30)

i Fuglebjerg Forsamlingshus
Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Kl. 17.30: Seniorklubben er vært ved spisningen: Stegt flæsk med per-
sillesovs & kartofler. Drikkevarer er for egen regning.

Kl. 19.00: Ordinær generalforsamling:
a. Valg af stemmetællere og dirigent
b. Bestyrelsens beretning
c. Klubbens regnskab - herunder fastsættelse af kontingent

for 2022
d. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest

8/7)
e. Valg:

Bestyrelse: Karen Bjerre (ønsker ikke genvalg)
Preben Hauge
Kristian Madsen

Suppleant: Karl Ove Madsen
Revisor: Gefion

f. Eventuelt

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 lytte med!

Kl. 20.30: Kaffe og småkager, hvorefter foredraget fort sætter

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 13. juli
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Torsdag den 16. september
1-dags bustur til Gisselfeld Kloster

og Køge By

Afgang fra Gefion, Fulbyvej 15, Sorø kl. 8.45 med Klingenberg Rejser
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

På Gisselfeld Slot skal vi se den meget fine og kostbare porcelænssam-
ling ”Porcelæn fra nær og fjern”, som en tidligere godsejer har formået
at samle. Bagefter går vi en tur i parken.

OBS! Slottet er ikke egnet for gangbesværede med rollatorer.

Så kører vi til Restaurant ARKEN i Bådehavnen, Køge, hvor der er be-
stilt frokost med kaffe/te til kl. 13.00. Øvrige drikkevarer er ikke inklu-
deret. ARKEN ligger i et spændende havnemiljø tæt på Køge, som er et
besøg værd.
Efter frokosten kører vi ind til Køge By. Vi får
udleveret et byvandringskort og så bliver det
ellers på egen hånd. Her er rigtig meget at se
på, så gå i dit eget tempo og nyd den gamle
havneby.
Køge er i øvrigt også en god indkøbsby, - der
er mange små specialforretninger.
Og har man ikke lyst til at gå rundt, kan man jo sætte sig på en bænk
og lade verden komme forbi én.

Pris pr. person: 395,-
Tilmelding senest onsdag den 1. september


