Modeshow
Onsdag d. 27. februar – kl. 12.00 – 15.00
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 vil også kunne købes sundt og smart
fodtøj fra Reportos forårs- og sommerkollektion.

Der serveres en let anretning + 1 drikkevare til en pris á 65 kr. Kaffe og kage
kan købes i Cafeen. SMART-træning og Bowls er aflyst på dagen.
Modeshow og tøj: v. Seniorshoppen

Frokost onsdag – spis tidligere
For at tilgodese alle hold om onsdagen (og kun
onsdag), kan du nu allerede spise frokost
kl. 11.30 denne dag.

Mange var mødt op, da vores nye aktivitet ”BOWLS” blev
introduceret. Der spilles både tirsdag og onsdag. Begge hold er
p.t. overtegnede, men skriv dig gerne på venteliste og kom og
kig, når der spilles.

Aktivitetscentret for
Glostrup borgere 60+ og førtidspensionister
Sydvestvej 10-12, Glostrup
Tlf: 43 28 70 19

Fastelavnsboller
I anledning af fastelavn kan du hele den
første uge i marts købe lækre
Fastelavnsboller i cafeen. Så kom og
hyg.

Februar 2019
Læs mere om Aktivitetscentret på www.aktivitetscentretsydvestvej.dk

Butikken åbner igen - åbningsudsalg !

Indkaldelse til Generalforsamling

Den Blå Butik åbner igen onsdag d. 6. februar med et
stort åbningsudsalg af varer fra sidste år. Udsalget slutter
d. 15. februar. Åbningstiden er fremadrettet kl. 11.00 –
13.00, mandag – fredag.
Vi modtager også nye varer fra jer denne dag – dog kun 3
stk. per person. Få et infoark om butikken eller kig forbi i
åbningstiden, hvis du ikke allerede kender os.
Vi har tilmed en dygtig syerske tilknyttet butikken, som
kan lægge kjoler, nederdele og benklæder op til en
fordelagtig pris. På gensyn – vi glæder os til at se jer.

Tirsdag d. 19. februar - kl. 13.00 - Aktivitetscentret Sydvestvej

Banko - køb din billet nu!

Ifølge vedtægterne var fristen for at opstille til centerrådet den
15. januar 2019. Ved generalforsamlingen opstiller flg:

Tirsdag d. 12. februar - kl. 13.15 i Fællessalen
Tolv spil, 3 plader 55 kr. Gevinst på alle rækker. Ekstraplader
á 10 kr. Bemærk venligst, at prisen er inklusive 1 kop kaffe
og 1 stk. kage, der udleveres i pausen mod fremvisning af billetten. Køb din billet senest dagen før.

Valentinsdag m. Brændende Kærlighed
Torsdag d. 14. februar - kl. 12.00
I forbindelse med Valentinsdag, slår vi et slag for kærligheden med
fællesspisning i form af Brændende Kærlighed til 35 kr. pr. portion.
Skriv dig på listen i cafeen.
Herudover er der udlevering af gratis ”KYS”
ved henvendelse i caféen.
Skulle du have et kram til overs, så er dette
dagen at viderebringe det. Vi glæder os.
Varme hilsner fra caféteamet + personalet.

Kun Aktivitetscentrets brugere har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du senest
dagen før henvende dig i caféen, hvor du vil få udleveret en billet til
forsamlingen. Dette er af planlægningshensyn.
Caféen vil være lukket under hele Generalforsamlingen, og alle hold og
aktiviteter aflyses fra kl. 12.00. Du kan bestille en lun ret i forbindelse
med Generalforsamlingen senest fredagen før.

Bjarne Knudsen
Eva Brunhøj
Elisabeth Kjergaard
Birthe Jørgensen
Gert Kristensen
Suppleant

Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Opstiller
Ledig

Fristen for indkomne forslag er senest 14 dage før generalforsamlingen.
Du kan få indkaldelsen med dagsordenen i Centret eller se den på
hjemmesiden.

Sæt også kryds i kalenderen
12. april
3. maj
10. maj

Påskefrokost
Frivilligudflugt (Centret er lukket)
Sommerfest

