***
Tirsdag den 30. maj 2017. Kl. 12.00.
Vi mødes ved Ekkodalshuset (Cafe Genlyd) kl. 12.00 hvor vi vil få
serveret den berømte store tartelet til 99 kr.pr. pers. Derefter skal vi se
Slau-stenene i Nylars,drikke medbragt kaffe ved Nylars Kirke, der er
bord og bænke, og vi slutter af med at se en smuk have i Vestermarie
by, pris pr. pers. 10 kr.

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 13.00
Fødselsdagsfest på Restaurant Rø, pris pr. kuvert 150,00 kr.
inkl. Kaffe. Menuen er ikke fastlagt.

Tirsdag den 18. juli 2017. kl. 14.00 .

Tirsdag den 06. marts 2018 kl. 14.00
Mødes vi ved ”Bioraf” ved Aakirkeby, medbragt kaffe i
kantinen.

Mødes vi ved ”Bornholmertårnet” ved Dueodde, pris pr. pers. 65 kr. hvor
foreningen vil betale for guide til tårnet, og måske vil der også blive
åbnet i bunkeren, hvor der også vil være guide.
Medbragt kaffe kan nydes på pladsen uden for tårnet, der er bord og
bænke.

Tirsdag den 8. august 2017. kl. 14.00.
Mødes vi ved Sommerfugleparken i Nexø, adgang pr. pers. inkl. kaffe og
kage 80 kr. Der vil blive introduktion af parken under kaffen.
Bagefter kører vi til Snogebæk, hvor vi skal have fiskebuffet som sidste
år til 120 kr. pr. pers. Forventer at være i Snogebæk ca.16.30.
Det bliver muligt, hvis man ønsker det, kun at melde sig til den ene af
tingene.

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 14.00.
Mødes vi ved ”Borntek Industri A/S” Almindingsvej 15, Rønne, hvor vi får
en rundvisning v/ Casper Poulsen der har 18 medarbejdere. Bagefter får
vi anvist et sted hvor vi kan sidde og nyde vores medbragte kaffe.

Tirsdag den 7. november 2017 kl.14.00
Bankospil på Bolsterbjerg. Medbring en pakke til mindst 35 kroner pr.
medlem. Klubben er vært ved de gule ærter efter spillet. Kaffe, kringle
og drikkevarer går af egen lomme.



Tirsdag den 10. april 2018 kl. 14.00
Generalforsamling BEMÆRK på postcenteret Sandemandsvej i
Rønne.
Lille bankospil efter generalforsamlingen.
Nærmere udsendes med dagsordenen, forud for mødet.


Tilmelding til de enkelte arrangementer pr. mail
eller tlf. til Leif Nielsen 56964769 / 23110869 mail:
len.hasle@post.tele.dk eller til Gunver Hansen tlf.
56492701 / 40342701 mail fam.gwh@gmail.com
senest 4 dage før.


Bowling i Rønne Bowlingcenter:
2017: Start torsdag den 21.09. kl. 15.00 derefter i
alle lige uger.
2018: Start torsdag den 11.01. kl. 15.00, derefter i
alle lige uger.
Deltagerne vil få udleveret program ved første spilledag.
Tilmelding til Grethe 61899390 el. Merete 56954620
Afbud senest mandag.

