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,-

Indbydelse
til

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
Ida Frederiksen
tlf.: 2265 1516 eller
Hanne Poulsen
tlf.: 2328 8461

OBS:
Onsdag d. 30. oktober 2019 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,-

53. sæson
Rønde
2019 – 2020
Til pensionister og efterlønnere

24. september: TO FRA LYSBRO
Smukke viser, gjaldende gårdsange og
glade syng-med-travere!
Vi krydrer også eftermiddagen med
Amerikansk lotter
8. oktober:

22. oktober:

FOREDRAG v/Herbert Wilson
Sognepræst og feltpræst.
Fra københavnerdreng til Sognepræst i
Siversted.
Blev i 1950 plejebarn i Agriskole p.g.a.
moderens død.
BANKOSPIL
Så skal bankopladerne frem. Der spilles
om de gevinster hver især har medbragt
til en værdi som I syntes er passende!

5. november: DEN SKALDEDE PÆDAGOG
Lidt god musik gør mennesker glade samt
Lidt historie om sangene
Vi krydrer også eftermiddagen med
Amerikansk lotteri
19. november: Foredrag om Demens
Få kendskab og forståelse for de udfordringer det kan give at leve med en
Demenssygdom samt oplysninger om kommunens tilbud og initiativer på området!
3. december: Juleafslutning
Ved præst Benedikte Bock og
med Luciaoptog v/Helle Zederkoff

14. Januar: Vi starter året med sang og musik
v/SUPVISK – så det svinger 
Samt Amerikansk lotteri
28. Januar: FOREDRAG v/Vilfred F. Hansen
Folke og Liv omkring Kalø Vig
Foredraget har samme titel som den nyeste
Bog i ”Folk og Liv” – serien, og lige som bogen
har foredraget to temaer:General Rye i Rønde
og det andet ”Tyskerne i Tirstrup”
11. februar: BANKOSPIL med medbragte gevinster
Og helst en gave som du selv gerne vil
modtage 
25. februar: SANG og MUSIK
v/Ulla og Andreas fra Hadsten
Samt Amerikansk lotteri
10. marts:

FOREDRAG v/Hanne og Peter Høyer
Kan man sejle til Berlin?

24. marts:

Afslutning – kl. 12.00 med spisning
Musikalsk underholdning
Sluttelig Amerikansk lotteri 
Pris og tilmelding,
Se opslag i marts 2020

HUSK gratis blomsterlotteri hver gang!

