Aktivitetscentret
indvier nu officielt de
nye lokaler på
Sydvestvej 10, så kom
og fejr denne særlige dag sammen
med os. Vi byder på lidt sødt til ganen
og bobler i glasset:

Vores nye husfotograf, John From Petersen, fanger her på
smukkeste vis den overdådige buffet ved vores Påskefrokost. Tak
til alle de frivillige, der bidrog på dagen – og god Påske!

Tirsdag d. 24. april
Kl. 13.00
Borgmesteren vil holde tale og klippe bånd ved
lejligheden. Er du bruger af huset, så få din
adgangsbillet i cafeen senest fredagen før.
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Modeshow

Banko -

Køb allerede din billet nu!

Torsdag d. 5. april – kl. 12.00 – 15.00

Tirsdag d. 10. april – kl. 13.15 i den nye sal

Kom og se den nye forårs- og sommermode
og få købt en luftig sommerkjole. Vi nyder vanen
tro en eftermiddag i hyggeligt selskab med andre
tøjglade. Der serveres en let anretning +
1 drikkevare til en pris á 60 kr. Kaffe og kage kan
købes i Cafeen. Der er ingen aflysninger på dagen,
da vi sidder i den nye sal.

Dørene åbnes ikke før kl. 12.30. Tolv spil, 3 plader 55 kr. inkl. 1 kop kaffe
m. sødt. Gevinst på alle rækker. Ekstraplader á 10 kr.

Modeshow og tøj: v. Seniorshoppen

Kom og dans Lanciers
Er du nybegynder eller har du danset Les Lanciers da du gik i skole – ja
så er tiden kommet til at få opfrisket de skønne dansetrin og få rørt sig.
Vi starter op, når vi har tilstrækkeligt med danseglade, så skriv dig på
listen i Cafeen, så ringer vi til dig.
Lillian og Janni hjælper jer i gang og sørger for musikken. Når vi starter
op bliver det hver onsdag fra kl. ca. 13.30 og 14.30.

Sæt også kryds i kalenderen …
4. maj
7. maj
25. maj
31. December

Frivilligkomsammen (huset er lukket)
Skærsliber m. Fisk
Sommerfest
Nytårsaften

Nye frivillige/kunder til vores Blå Butik
Kom frit frem, hvis du kunne have lyst til at blive en del af vores Blå Butik.
Butikken vil fremadrettet tilbyde at sælge dit tøj, sko, smykker og tasker. I
butikken vil vi også sælge billetter til vores forskellige arrangementer og
skrive jer op til hold, udlevere brochurer og programmer m.m. - alt
sammen noget, der førhen er foregået i Cafeen. Vi forventer, at Cafeen får
flere besøgende i den nye sæson, og kaffen skal helst ikke nå at blive kold,
når der skal sælges bankobilletter!
Butikken vil være bemandet af 2 personer, hver dag mellem kl. 10.00 –
14.00. P.t. mangler vi folk onsdag og som afløser. Vi regner med at åbne
butikken medio april, når den er færdigindrettet. Inden da, vil alle
implicerede blive indkaldt til et lille møde.
Når butikken åbner, kan du som bruger komme med tøj, sko og tasker i
god og ren stand, som vi så sælger for dig for 10% af salget. Du bestemmer selv prisen, og vi udstiller varen i 1 måned, hvorefter du selv afhenter
ikke solgte varer. Du afregner med de frivillige i butikken. Vi forbeholder
os retten til at sige nej tak til varer, vi ikke mener, vi kan sælge. Du får
selvfølgelig en kvittering for det indleverede. Vi påtager os ikke ansvaret
for de indleverede varer, men passer selvfølgelig rigtig godt på dem.

