Program for foråret 2022
Vi er meget glade for, at vi kunne gennemføre alle vores planlagte aktiviteter i efteråret 2021
På vores travetur i Korsør i september var vi 14. Vi var 41 på tur til Rügen, 27 hørte om ”Glaskisten”
og der er 40 tilmeldte til vores julearrangement hos Mette Marie. Tusind tak for jeres opbakning.
Vi har sammensat et program for foråret og modtager gerne ideer.

Tirsdag d. 11. januar kl. 14-16

Nytårskur.
Som noget nyt inviterer vi til at ønske hinanden godt
nytår kredskontoret.
Der bliver mulighed for at komme forbi i tidsrummet
14-16, hvor der bliver serveret et lille glas, en kop
kaffe/te og en kage.

Tirsdag d. 22.februar kl. 14.

Rytterskoler
Historiker Helge Torm fortæller om Rytterskolerne, der
blev oprettet af Kong Frederik d. 4. I Antvorskov
Rytterdistrikt blev disse rytterskoler opført fra 1722 og
tre år frem.
Tilmelding senest d. 18. februar.

Søndag d. 20. marts kl. 15

Krabasken opfører ”Den grønne elevator”
Pris 100 kr
Efter forestillingen kan vi mødes på Restaurant
Flammen for at spise
Tilmelding senest d. 9. januar.
Betaling senest d. 11. marts.

Tirsdag d. 19. april kl. 14.

Lærer i Grønland.
Lærer Kristian Hvitnov fortæller om sin lærergerning i
Grønland.
Tilmelding senest d. 15. april.

Tirsdag d. 24. maj kl. 11.

Vi mødes ved Kobæk Stand, og går en tur på max 5 km.
Vi serverer en sandwich, kaffe og kage efter traveturen.
Tilmelding senest d. 19. maj

Tirsdag d. 14. Juni kl. 07.30

Busudflugt til Samsø
Prisen indeholder:
- Buskørsel
- Færge
- Guide på Samsø
- Frokost på Flinchs Hotel
- Kaffe i bussen
Hjemkomst ca. kl. 20.30
Tilmelding og betaling senest d. 1. juni
Pris: 450 kr for medlemmer 700 kr for andre.
(prisen er forhøjet, da vi skal have bussen i flere timer)

Vores sensommerrejse går igen i år til Sverige. Denne gang skal vi til Sveriges
skærgård og Gøtakanalen. I får nærmere program senere.
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