lokalhistorie. Jeg røber ikke for meget ved at sige, at hun bl.a. interesserer sig meget for egnens originaler f. eks. ”Tjære Anders” Richard Søbygge vil orientere om, hvad der siden sidst er sket på
Lokalhistorisk Arkiv i Nibe i forhold til vort lokalområde.
I bliver ikke snydt for eftermiddagskaffe. Vi håber, I går hjem
og har endnu mere lyst til stadigvæk at hjælpe os med at finde gamle billeder osv.

Forårssæsson 2016

3. maj.
Her pusler bestyrelsen med planer for den årlige forårstur, men tilrettelægningen er for nuværende ikke endelig på plads, så mere
herom senere, men bemærk datoen.
10. juni
Sommerstævne i Ø. Hornum. Nærmere herom senere
14. juni
Haveturen går formentlig til Barmer. Nærmere herom senere

Kortspil - og Nørkleeftermiddage på følgende torsdage:
7. januar

4. februar

2. marts

7. april

Der spilles Whist, men i princippet kan vi jo spille hvad
som helst, bare der er flere, der synes det samme.
I pausen er der kaffe og brød til 30kr.

Seniorklubbens bestyrelsen
Else Svennum, formand
Martin Lundgaard, kasserer
Else Kristensen, sekretær
Inge Sørensen
Jens Veggerby
Marinus Villadsen
Finn Sørensen

tlf. 98 35 71 21
tlf. 23 65 26 56
tlf. 61 74 61 69
tlf. 98 35 71 14
tlf. 98 35 70 23
tlf. 98 35 70 46
tlf. 22 93 22 05

Det er stedet hvor vi mødes til fortælling, oplevelser og ture. Her er der
samvær og nærvær. Kom og vær med!

Forårsprogram 2016

Prisen på kaffe og kage 30 kr.
12. jan. Nytårskur i aktivitetshuset kl. 14.
Dronning Margrethe forventes ikke at komme kørende i guldkaret
gennem Bislev, men lad os mødes til ost og rødvin, kaffe og kage
samt præsentation af vort nye aktivitetsblad. Martin har en lille billedkavalkade fra året, der er gået. På et tidspunkt tager vi et bankospil. Bestyrelsen sørger for gevinster.
For at gøre dagen lidt ”nytårsfestlig” vil det være fint, om damerne
kommer med hat og herrerne med slips.
Kom og vær med til at Bislev Seniorklub kommer godt fra
start på en ny sæson.
26. jan.
I aktivitetshuset kl. 14 får vi besøg af advokat Jørgen Stenum,
Aars, som kommer og holder foredrag om testamenter, boopgørelser, gaver, arveregler m.m.
Der er også spørgsmålet om, hvilken type forsikring man bør tegne
som senior?
I det hele taget forskellige emner, som trænger sig mere og mere
på jo ældre, man bliver.
Er der konkrete spørgsmål, vil advokaten gerne svare på dem.
På et passende tidspunkt har vi kaffepause.
Vi håber, det bliver en eftermiddag, der kan gøre opmærksom
på spørgsmål, vi bør overveje, mens tid er.
9. feb.
Kl. 14 i aktivitetshuset er det blevet tid for den årlige generalforsamling. Dagsordenen kommer med ud ved salg af medlemskort.
I år er Marinus Villadsen, Jens Veggerby, Finn Sørensen og Else
Kristensen på valg.
Vi vil invitere/ præsentere Finn Michelsen, Blære, som er formand
for Aalborg kredsen af Danske Seniorer kreds 2. Husk den dag er
kaffen gratis.
Kom og vær med og gør din indflydelse gældende

18. feb.
Kl. 10 er vi inviteret i aktivitetshuset til Bislev skoles generalprøve på årets skoleforestilling. I skrivende stund kan vi ikke redegøre nærmere, da planlægningen først finder sted efter jul. Men
os, der husker oplevelsen for to år siden, tænker tilbage på en
rigtig dejlig formiddagI selskab med børnene.
Efter forestillingen serverer vi hot dogs, og der kan købes øl
og vand.
8. marts
Seniorhøjskoledag i aktivitetshuset 9 – 16
Tema: Folkevandring fra land til by – før og nu, v. Pia Fris
Laneth og Johs. Nørregaard Frandsen. Se folder og Nibe
avis.
22. marts
kl. 12 holder vi den traditionelle påskefrokost i aktivitetshuset.
Pris 70 kr. Der kan købes øl, vand og vin.
Tilmelding til Else Svennum senest d. 20. marts. Kom og vær
med. Det er altid dejligt, når vi er mange omkring bordet.
5. april
Den årlige Bowlingtur, der også i år går til Aars Bowlingcenter.
Vi fylder bilerne op, kører fra Bislev kl. 11,15 og bowler fra kl. 12
– 13. Så er der spisetid, og der serveres dansk bøf med bløde
løg, kartofler, sovs og rødbeder. Vi slutter af med kaffe og småkager. Pris 125 kr. Tilmelding til Martin Lundgaard tlf. 23652656
senest d. 1. april.
19. april
I aktivitetshuset kl. 14,00 har vi Lokalhistorie på programmet.
Nogen af jer tænker måske. Nej ikke da nu igen, men den dag vil
vi rigtig gerne vise/fortælle jer, hvilke resultater, der indtil videre
helt konkret er kommet ud af det f. eks. folder om tidligere skoler
i Bislev og lidt om, hvad der måske er af ”planer”.
Vi får besøg af Dorthe Elkjær, Skørbæk, som vil fortælle, hvem
hun er, hvorfor hun er inviteret, og hvad hun arbejder med mht.

