
 
HYGGEKLUBBEN indbyder pensionister og efterlønnere i 

Rønde og omegn til at deltage i vinterens arrangementer. 

Arrangementerne finder sted: 

 

A-Huset,  Lillerup, Hovedgaden 69F 

8410 Rønde – tlf. 87 53 55 39 

tirsdage fra kl. 14.00 til 16.00 

Pris for kaffe og to slag brød kr. 25,- 

 

En kort orientering om Hyggeklubben og dens formål. 

Hyggeklubben har siden starten i 1966 været drevet på 

frivillig og upolitisk basis. Klubben har som formål at samle 

pensionister og efterlønnere omkring arrangementer af 

underholdende, oplysende og festlige karakterer og i øvrigt 

under uforpligtende og hyggelige former, medvirke til at 

styrke det sociale samvær.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

Medarbejderne  

 

I tilfælde af spørgsmål mm. kan I kontakte 

Ingelise Nielsen tlf.: 2296 9288 eller 

Hanne Poulsen  tlf.: 2328 8461 

 

 

 

HUSK gratis blomsterlotteri hver gang 

 

Indbydelse 

til 

  

 

52. sæson 

Rønde 

2018 – 2019 
 

 

Til pensionister og efterlønnere 

 



25. september: Vi starter sæsonen ud med sang og musik 

       v/Kent Jakobsen fra Grenå  

       Vi krydrer også eftermiddagen med 

       Amerikansk lotteri 

 

 9. oktober:    Foredrag om: 

      Fra Skagen til Kruså med barnevogn 

      v/Anne Helene Jensen 

             

23. oktober:   Bankospil   

      Så skal bankopladerne frem. Der spilles 

      om de gevinster hver især har medbragt 

      til en værdi som I syntes er passende! 

 

6. november:  Musikalsk underholdning med 

     Pauls Cabaret 

     m/sang, viser, monologer og fællessang 

 

20. november: Foredrag om livet på Vosnæsgård 

      v/Else B. Mortensen 

                 Vi krydrer også eftermiddagen med 

     Amerikansk lotteri 

 

4. december:  Juleafslutning  

     Ved præst Jørgen Gleerup og  

    med Luciaoptog v/Helle Zederkoff 

 

OBS: 

Onsdag d. 31. oktober 2018 afholdes koncert på 

Kultur-Hotellet i Rønde m/Syddjurs Seniororkester kl.15.00 

Der er ikke tilmelding og koncerten er åben for alle. Entrè 50,- 

 

 

15. Januar:  Vi starter året med musikalsk underholdning  

    v/Trækfuglene fra Djursland 

    Samt Amerikansk lotteri  

 

29. Januar:  Foredrag  

    v/politibetjent Birgitte Jakobsen 

    ”Kvinde i en mandeverden” 

 

12. februar: Bankospil med medbragte gevinster  

    Og helst en gave som du selv ville modtage! 

 

 

26. februar: Festlig underholdning med musik og 

    Sang v/Lissie og Jørn Bang 

    Vi krydrer også eftermiddagen med 

    Amerikansk lotteri 

 

12. marts:   Musikunderholdning v/ to modne piger som 

    Kalder sig SPARDAMER 

    Musik er SUNDT – meget sundt! 

 

 

26. marts:   Afslutning –  kl. 12.00 med spisning 

   Musikalsk underholdning v/ 

    Syddjurs Seniororkester 

    Sluttelig Amerikansk lotteri  

    Pris og tilmelding,  

    Se opslag i marts 2019 

 

HUSK gratis blomsterlotteri hver gang 


