Vi byder velkommen til:
Mød Andrea Plovgaard Frederiksen. Hun er 23 år
gammel og falder dermed lidt udenfor vores
normale målgruppe. Alligevel vil hun have sin
faste gang hos os indtil midten af juni. Det vil
hun, fordi hun som et led i hendes bachelorgrad i
retorik, skal være i praktik på centeret.
Andrea skal hjælpe med at forbedre kommunikationen og med at skabe en masse opmærksomhed om, at vi udvider med mere plads og
flere hold.
Andrea er også formand for rollespilsforeningen Krøniken, der bruger
vores hus i aftentimerne. Jeg håber, at I vil byde hende rigtig hjertelig
velkommen.

Fastelavnsboller
I anledning af fastelavn kan du fra
mandag d. 12. februar, og hele ugen ud,
købe lækre Fastelavnsboller i cafeen.
Så kom og hyg.

Sæt også kryds i kalenderen …
Ikke fastsat
20. februar
22. marts
5. april
4. maj
5. maj
7. maj
25. maj
Forår 18

Indvielsesfestivitas vedr. udvidelsen
Generalforsamling
Påskefrokost
Modeshow
Frivilligkomsammen
Sommerferietur til Toscana
Skærsliber m. Fisk
Sommerfest
Franske fristelser og operette

Ja, så blev lokalerne vores, og håndværkerne er i gang. Vi
glæder os til alt er på plads til foråret.

Efterlønnernes & Pensionisternes
Aktivitetscenter
Sydvestvej 12, Glostrup
Tlf: 43 28 70 19
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Læs mere om Aktivitetscentret på www.aktivitetscentretsydvestvej.dk

Turen går til Toscana - Infomøde

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag d. 13. februar - kl. 10.00

Tirsdag d. 20. februar - kl. 13.00 - Aktivitetscentret Sydvestvej

Så er det blevet tid til at planlægge den længe ventede rejse som efter
megen overvejelse ikke bliver til Østrig, men til Toscana.
Vi rejser med direkte fly d. 5. maj og er afsted i 8 dage.
Kom og deltag på mødet, hvor en repræsentant fra rejseselskabet vil være
tilstede, og hvor du kan høre mere om turen og møde andre rejselystne.
Der vil være kaffe m. lidt sødt. Tilmeld dig i Cafeen, hvor du også kan få et
fakta-ark om turen.

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 dagen før.
Ifølge vedtægterne var fristen for at opstille til centerrådet den
16. januar 2017. Ved generalforsamlingen opstiller flg:
Flemming Hein Andersen
John Bach
Irene Grevy
Lene Winter Bang (supl.)
Peter Annfeldt

Valentinsdag m. Brændende Kærlighed
Onsdag d. 14. februar - kl. 12.00
I forbindelse med Valentinsdag, slår vi et slag for kærligheden med
fællesspisning i form af Brændende Kærlighed til 30 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.

Genopstiller
Genopstiller ikke
Genopstiller
Genopstiller
Opstiller

Antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af ledige pladser i rådet,
hvorfor der ikke skal stemmes. Fristen for indkomne forslag er senest 14
dage før generalforsamlingen. Du kan få indkaldelsen med dagsordenen i
Centret eller se den på hjemmesiden.

Banko
Næste banko bliver afholdt tirsdag d. 13. marts,
kl. 13.15 i vores nye sal. Billetter kan købes fra
1. marts. 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.

