Nyhedsbrev
Julearrangementer 2020
Amager d. 19. november 2020
Kære medlemmer
Nu nærmer julemåneden sig – og ingen af os ved, hvilke opstramninger, som fremadrettet
pålægges os ift mulighed for fremmøde. Det nemmeste for os i klubben ville være, at vi
lukkede for alle julearrangementer!....
MEEEENNN bestyrelsen har besluttet det anderledes – selvom det er vanskelige vilkår!
Vi håber, at I vil tage godt imod de muligheder, som forhåbentligt opstår for flere/mange af
jer i vores fællesskab.
Tilmelding begynder mandag den 23.11. 2020 kl 9.00, hvor Hanne Grevy og Birgit
Stenbæk vil sidde på kontoret.
Specielt de små julemiddags-arrangementer bliver målrettet primært de mennesker, som i
dagligdagen bruger vores netværk til fællesspisning ved frokosttid. I er meget velkomne til
at tilmelde jer, men I kommer måske i første omgang på venteliste. Vi gør vores bedste –
og vil gerne være sammen med jer alle sammen!! MEN altså – det bliver fortsat i små
grupper!! Og som klubben kan rumme det!
Se program nedenstående!
Julearrangementer 2020 i Amager Seniorklub:
Juletræ i haven + pyntning af sal:
Tirsdag den 1.12. kl 10
Kaffe og juleboller - (begrænset antal deltagere: max 10 + 10+ 8)
Husk tilmelding – Gratis deltagelse
Ansvarshavende: Hanne Grevy og Ulla Mogensen
Lille Julemiddag:
Torsdag den 17.12. kl 12 – (begrænset antal deltagere: + 10 + 8 + 8)
Husk tilmelding. Pris 50 kr.
og
Tirsdag den 22.12. kl 12 – (begrænset antal deltagere: + 10 + 8 + 8)
Husk tilmelding. Pris 50 kr.
Nytårsskål:
Tirsdag den 29.12. kl 12 champagne + kransekage
Husk tilmelding. – Gratis deltagelse - begrænset antal deltagere: (+10 + 8 + 8)
og
Tirsdag den 29.12. kl 14 - champagne + kransekage
Husk tilmelding. – Gratis deltagelse - begrænset antal deltagere: (+10 + 8 + 8)
De allerbedste ønsker for os alle - i den kommende "alternative juletid"
på bestyrelsens vegne
Hanne Grevy og Birthe Kofoed
Radisevej 2, st. th, 2300 København S - tlf. 32 58 90 14
www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

