BERETNING FOR 2019
Året der gik:
Bestyrelsen udnævnte Poul Nielsen til at være substitut for formanden på grund af sygdom, Hele
bestyrelsen har gjort en stor indsats for at gøre klubdagen hyggelig og underholdende.
Stor tak for de lækre kransekager, som Solveig bagte. Janes lækre kokosmakroner de var supergode. Vi
trængte til nogle nye duge, og Wivi og Connie var ude købe nye duge, som Wivi målte op og skar til.
Skovturen gik til Psykiatrisk Museum i Nykøbing Sj., der havde noget af en danmarkshistorie. Mange, der
ikke kendte dette sted, blev overrasket over den metode, der blev arbejdet på og som udviklede sig op til
vores tid. Der blev kørt via omegnen, der også havde en historisk fortid så derfor stor tak til Sysser og
Niels, som blev vores rejseledere. Der var udarbejdet historier om de steder, der blev kørt igennem.
Foredrag af Allan Mylius Thomsen, som er en gudsbenådet fortæller, var en stor succes,
Historisk kan han sikkert fortælle meget mere. Derfor må se om han vil komme igen.
Kurt Leth fra tv øst fortalte nogle sjove oplevelser fra interviews, han havde haft med kendte og lokale
folk. - Foredrag af en fra (En af os), som fortalte om sin psykiske lidelse, og hvad det har betydet for hele
familien.
Sang og musik er altid en succes, det skaber glæde at få nogle lystige sange. Det vil vi fortsætte
med og håber, at Per Gustafsson vil komme igen.
Nynne kom og der blev sunget nogle julesange og Nynne fortalte julehistorie, det blev en hyggelig dag,
Vores grill-dage og buffeter er eftertragtede, og dem fortsætter vi med.
Banko med 5 spil er alle tilfredse med, så det fortsætter.
.
For at alle disse arrangementer kan lykkes, har det krævet hjælp fra flere og de skal have en stor tak
for indsatsen
Vores kasserer fik taget mobil-pay i brug, og det har gjort det nemmere med betalinger.
Nr. er 60527532
NYE TILTAG;
Vi håber at nogle af medlemmerne har nogle gode ideer til , hvad I kunne tænke Jer, der skal ske
fremover. Vi er meget lydhøre over for nye tiltag.
Der kommer jævnligt nye medlemmer, som ikke altid kender så mange, tag godt imod dem. så de kan føle
sig velkommen, det er meget vigtigt, at der ikke spærres pladser, det virker meget ugæstfrit,.
INFORMATIONER:
ALLE KLUBDAGE ER KL 14.00 –
MEN NÅR DER ER SPECIELLE TING SOM GRILL, BUFFET VIL MØDETIDEN VÆRE KL.
13.00
DER ER TILMELDING TIL JOHN F. - TIL DISSE DAGE VIL DER ALTID VÆRE EN VIS
EGENBETALING.
Seniorklubbens bestyrelse

