Vejle klubbens forårsprogram 2018
(Fra februar til og med maj) Resten følger senere.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ved planlægningsmødet den 4. december blev vi enige om dette program, som vi håber, i vil tage godt
imod og støtte op om.

Mandag den 26. februar 2018: Hjælpemidler
Adresse: Niels Finsensvej 14 på Nørremarken Vejle. Vi mødes her kl. 13.30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Velkomst
Fremvisning af lokaler – kvikservice og sidde stillingsklinik
Fremvisning af mindre hjælpemiddeludstilling samt hjælpemiddeltaskerne
Spørgemulighed i forhold til hjælpemidler generelt

De giver kaffe og vi medbringer brød. Ingen betaling denne gang.

Tilmelding eller afbud senest den 20. februar.

Mandag den 19. marts 2018: Bowling og grillbuffet
Vi mødes i Bowl”n”fun Vejle Enghavevej 9 til indtjekning kl. 16.45.

Parkeringsbillet fås i receptionen.
Bowling kl. 17.00 – 18.00. Har bestilt Big Time Grillbuffet til 199 kr. pr. person. (Grillbuffet, salatbar,
dessertbuffet og kaffe/the/kakao.
Tilkøb 1 times bowling. Pris pr. person ved 4 – 6 personer pr. bane: 35 kr. Skoleje: 15 kr. pr. person.

Husk: Er du medlem af ældresagen og medbringer beviset, får du 25%
rabat på maden. Alle med et bevis må have 3 gæster med hver.

Bindende tilmelding eller afbud udbedes senest den 6. marts.

Mandag den 16. april 2018: Syng – sammen eftermiddag
Vi mødes i Seniorhuset i Jelling, Ringvejen 1 kl. 13.30 – ca. 16.00.
På opfordring fra flere medlemmer gentager vi succesen med harmonikamusik. Poul Erik og Hans Peder
kommer og spiller til syng – sammen eftermiddag og lidt motionsdans.

Der bliver en kaffepause. Pris: 20 kr. pr person. Kom til en hyggelig eftermiddag.

Tilmelding/afbud udbedes senest fredag den 6. april.

Mandag den 28. maj 2018: Mulighed for at prøve at spille
petanque – kroket og krolf.
Vi mødes ved Seniorhuset i Jelling kl. 13.30.
Alle spil foregår på plænen mellem Højagercentret og Ringvejen. Rita og to andre vil vejlede os i spillene.
Husk praktisk tøj.

Kaffe og kage 20 kr. pr. person.
Skulle vejret blive så dårligt, at vi ikke kan være ude, finder vi en plan B.

Tilmelding/afbud senest tirsdag den 22. maj.

Tilmelding – afbud til Signe Mathiasen tlf. 75871354 eller
mail:signem@jellingnet.dk
Det er en stor hjælp, hvis tilmeldingsfristen/afbud overholdes. På
forhånd tak!
Med venlig hilsen
Signe

