
LÆRERNES PENSIONISTFORENING  kreds 153

Kære medlemmer

Håber det står vel til derude? Vi - i bestyrelsen - tænker meget på 
jer og håber, I klarer jer ok i disse Corona tider.

Vi har været og er nødsaget til at aflyse / udsætte en del af vores 
udmeldte forårsprogram:
Mødet d. 16.4. med Jan Larsen aflyses / udsættes
Heldagsturen til Fur d. 12.5. aflyses / udsættes

Halvdagsturen på side 2 til Folkekirkens Hus og Aalborg Kloster 
forsøges i første omgang gennemført. 
Lad endelig være med at tilmelde jer før onsdag d. 13. maj

Vi glæder os til at se jer igen – om et stykke tid.
I mellemtiden må I passe godt på jer selv og hinanden.

På bestyrelsen vegne
Arne Rønn 

Vi sender program for og tilmelding  til:
• Halvdagsudflugt tirsdag d. 9. juni til Aalborg 

Kloster
www.kreds153.dk/medlem/pensionist

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Doris Villumsen formand tlf. 98 38 38 40
dorisvillumsen@gmail.com

Per F. Johnsen næstformand mobil: 61 33 42 10
perjohnsen  @  stofanet.dk

Inger Bolander kasserer mobil: 53 20 77 25
inger@bolanders.dk

Birthe Marie Müller sekretær tlf. 96 82 82 83
birthe.marie@yahoo.dk

Arne Rønn     tekn. koordinator mobil: 61 65 90 18
arneroenn@gmail.com
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LÆRERNES PENSIONISTFORENING  kreds 153

Tirsdag den 9. juni

Halvdagstur til Aalborg Kloster.

• Mødested  kl. 13.20 i Folkekirkens Hus på Gl. Torv                 
(hvor vi får kaffe/te med bolle og lagkage – og info om Folkekirkens Hus)

• Rundvisning på Aalborg Kloster med guide

Pris for turen som beskrevet er 100 kr. pr. person.
Tilmelding fra onsdag d. 13. maj  til tirsdag d. 2. juni kl. 12

(Ved for mange tilmeldte trækkes der lod ved tilmeldingsfristens udløb)

Betaling = tilmelding
OBS – NYE numre i 2020 

Betaling er hurtigst, billigst og nemmest via netbank:
  Reg. nr.  0400 Kontonr.  4025 050 334

eller
MobilePay til tlf. 30830.

 
Doris Villumsen, Offerlunden 23F, 9230 Svenstrup, 98 38 38 40

e-mail dorisvillumsen@gmail.com

HUSK altid at opgive jeres navn ved betaling

Du kan altid finde det sidste nye fra pensionistforeningen på
www.kreds153.dk/medlem/pensionist
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