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Til pensionerede medlemmer med ledsager  

Julearrangement med spisning på Gl. Avernæs 

torsdag d. 6. december 2018 fra kl. 17 til 21:30 

Traditionen tro finder julemødet sted på Gl. Avernæs den 6. december i år. 

 

Kl. 17 samles vi i dagligstuen til en kort ”generalforsamling”, hvor Maja Ruengkratok dels 

vil fortælle om årets arrangementer og dels orientere om fraktion 4’s Årsmøde og 

samarbejdet blandt pensionisterne i de fynske kredse, Pensionistforum Fyn. 

Herefter er der valg til pensionistudvalget. Udvalgets medlemmer er: 

Bjarne Sørensen 
Niels Lauridsen (på valg) 
Poul Løvschal 
Maja Ruengkratok (på valg) 

Suppleant: Elisabet Esmann 

Alle medlemmer er velkomne til at stille op. 

Kl. 17:30 går vi ind i spisestuen for at sætte os til et veldækket julebord. Der er bestilt en 

dejlig julebuffet ligesom sidste år. 

Når vi har spist os mætte er der sat kaffe/te, kager og juleslik frem ved dagligstuen. 
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Her vil Mogens Larsen fra Salbrovadskolen hygge om os med klaverakkompagnement til 

julesange og Asta Maria Christensen, Skalbjerg vil læse et par gode historier for os på 

syngende fynsk. 

 

Man skal selv sørge for transport til Gl. Avernæs. Ved tilmelding må I gerne bemærke, om 

der kan medtages ekstra personer i jeres bil, hvis der er nogen, som har behov for 

kørelejlighed. Ligesom de, der har behov for et lift, skal meddele det ved tilmelding, så vil 

vi koordinere samkørsel. 

Pris for hele arrangementet er 200 kr. (ekskl. drikkevarer) 

(Det skal lige bemærkes, at Gl. Avernæs tilbyder overnatning inkl. morgenmad til 300,- 

kr./person, når man deltager i dette arrangement, men det skal man selv træffe aftale 

med Gl. Avernæs om.) 

Kom og nyd den lækre julemad i godt selskab. 

Tilmelding til Astrid, Kredskontoret på tlf. 64 72 10 64 eller e-mail: 084@dlf.org og 

betaling på kredsens bankkonto, Lån og Spar Bank, reg.nr. 0400 – kontonr.: 109 – 

00 – 00574, senest tirsdag d. 27. november.  

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen 

Pensionistudvalget, 

Bjarne, Niels, Poul og Maja 
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