Din lokale seniorklub byder alle seniorer i Brøndby velkommen
Bus nr. 13 og 22 stopper ved COOP 365 Discount.

Klubben ligger i forlængelse af børnehaven.
Indmeldelse i klubben

Kontingent er 30.00 kr. for 4 kvartal 2022
Normalprisen er 125 kr. om året.
Det kan indbetales på

MobilePay 47 37 08. Husk at skrive jeres mobil nr.
Så kontakter Kasseren jer
Man kan også betale i klubben til

Et bestyrelsesmedlem.
Formand Leif Sønderby
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September 2022
Faglige seniorer
Og
BBØNDBY FÆLLESSKAB MOD ENSOMHED
Brøndby rækker hånden ud mod ensomhed
Torsdag d.29. september 2022
Åbent hus alle er velkommen
Fællesskabsstafet kl. 10 til 12
Der er gratis kaffe og småkager
Vi har et tilbud til alle Seniorer bosat i Brøndby
Kontingent 30,00 kr. resten af året.
Man kan melde sig ind i klubben under åbent hus.

Mobil. 42 75 61 14
kontakt@fagligeseniorerbrondby.dk

Kasserer Ole Jensen
Mobil. 20 22 01 93
Klubbens adresse.
Der står (selskabslokale på lågen)
Kærdammen 1A, 2605 Brøndby
Kælderen
Mini Crosser kan ikke komme i klubben.
Der er trappelift til kælderen

Max. 250 kg.

https://fagligeseniorerbrondby.dk/

Stiftet 5. november 1982
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Kom og hyg et par timer eller mere.
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Den 3. november 2022

Hver torsdag kl. 09 til ?
Nogle spiller billard vi har 3 borde.
Vi har en Dartskive man kan konkurrere på.

Holder vi åbent hus kl. 09.50. til kl. 12.00.
I selskabslokalerne.
Kl. 10. synger vi dagens sang

Og så har vi Whist holdet der hygger sig med et spil.
Der er dem der strikker og hygger over kaffen,

Alle venner af klubben er velkommen
Nærmere følger

Vi har mange forskellige aktiviteter i årets løb.
Vores skovtur i år gik til Bondestuen på Bakken, vi blev kørt fra
klubben til bakken og hentet senere da vi skulle hjem .Det,

Seniorklubben bliver 40 år den 5. november

kostede 300 kr. vi var 17. deltagere
Vi spiser sammen flere gange om året.

Der holder vi vores jubilæum et sted i Brøndby

Vi serverer 3. håndmadder en øl eller vand + 1 snaps.

For klubbens medlemmer / ægtefæller
Nærmere følger

Klub medlemmer 60 Kr. Gæster 75 Kr.
Her i september kommer der nyt klæde på de to af

Billardbordene.
Klubbens Facebook side

https://www.facebook.com/fagligeseniorerbrondby.dk

