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Aktivitetskalender
E+P Klubben Hillerød

ONSDAG D. 8. JANUAR KL. 10:00 - “Nytårskur”

 Vi skåler nytåret ind med et glas champagne og et let traktement. Spiller 
“omvendt” banko og slutter af med kaffe og kransekage. Du må meget 
gerne medbringe en nytårs hat.

Pris kr. 30,- alt incl.
Tilmelding ved julefrokosten 29/11 el. aflever kuponen til FOA  
senest 18/12

TIRSDAG D. 18. FEBRUAR KL. 10:00 - “Ønskekoncert” 

Kom og vær med til en hyggelig formiddag i selskab med “John og H.C.”
Vi synger efter samghæfter med de kendte sange af lidt ældre dato - 
men også nyere.

Pris kr. 30,- incl. kaffe, brød. Salg af Amerikansk lotteri.
Tilmelding på klubmødet 8/1 el. aflever kuponen til FOA
senest 4/2 

ONSDAG D. 18. MARTS KL. 12:00 - “Generalforsamling”

Dagsorden iht. lovene.
På valg for 2 år: Formand, Sekretær, 2 best. medlemmer.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4. 
marts.
Vi slutter med smørrebrød + øl/vand og kaffe. 
Tilmelding på klubmødet 18/2 el. aflever kuponen til FOA
senest 4/3

TORSDAG D. 2. APRIL KL. 19:00 - “Modeopvisning” (Max 65)

Modeforretningen “HL-Mode” i Slotsgade, fremviser forårets nyheder af 
spændende design. Efter modeopvisningen vil der være mulighed for at 
prøve samt købe tøj m/rabat.  

Pris kr. 50,- incl. lidt godt til ganen
Tilmelding på klubmødet 18/2 el. aflever kuponen på generalforsamlin-
gen senest 18/3

Jeg deltager  ONSDAG 8. JANUAR

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager  FEBRUAR 18. FEBRUAR

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager  ONSSDAG 18. MARTS

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager  TORSDAG 2. APRIL

Antal personer

Navn

Telefon

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Ny betalingsprocedure til udflugter: Fremover opkræver vi forudbetaling på et klubmøde.
Tilmelding sker ved klubarrangementer ellers aflever kuponen i receptionen hos FOA Nordsjælland.
Hjemmearrangementer afholdes hos FOA Nordsjælland.
Der er mulighed for at spise din frokost efter arrangementerne i “kælderen”.

HUSK AT MELDE AFBUD
Formand Birgitte Hansen - mobil 28 55 22 79 - e-mail: biha@pc.dk
Næstformand Eva Nielsen - mobil 20 22 40 18 -e-mail: eneva@jubi.dk 
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TIRSDAG D. 21. APRIL KL. 10:00 - “Foredrag om grænselandet”

Foredragsholder Bent Kauffman kommer og fortæller historien om 
grænselandet, tabet af Sønderjylland / Sydslesvig i 1864, afstemningen 
efter valget i 1920, og tiden frem til vore dage.

Pris kr. 30,- incl. kaffe, brød. Salg af Amerikansk lotteri.
Tilmelding på generalforsamlingen 18/3 el. aflever kuponen til FOA
senest 7/4

ONSDAG D. 27. MAJ KL. 9:00 - 17:00 - “Udflugt til Orø”

Vi kører til Hammer Bakke, hvorfra vi sejler til Orø. Ved ankomst får vi en 
guidet rundtur på øen, inden vi kl. 12.30 nyder en dejlig 2 retters menu 
og kaffe på Orø Kro & Hotel.
Mødetid kl. 8:30 - Bussen kører kl. 9:00

Pris kr. 250,- for medl. / gæster kr. 300,- NY BETALINGSPROCEDURE
Bindende tilmelding og betaling til kassereren - senest på klubmødet 21/4

MANDAG D. 15. JUNI KL. 10:00 - “Danske Nobelpristagere”

Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren tager os med på en overraskende 
rejse! Inden for en radius af 800 m fra, hvor Struensee blev henrettet på 
Fælleden, gemmer sig 6 danske Nobelpristagere.

Pris kr. 30,- incl. kaffe, brød. Salg af Amerikansk lotteri.
Tilmelding på klubmødet 21/4 - el. aflever kuponen hos FOA 
senest 2/6

ONSDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 10:00 - “Banko og sang”

Traditionen tro hygger vi med bankospil og sange.

Pris kr. 30,- incl. kaffe, brød. Salg af Amerikansklotteri og bankoplader.
Tilmelding på klubmødet 15/6 - eller aflever kuponen hos FOA 
senest 2/9 

Jeg deltager  TIRSDAG 21. APRIL

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager  ONSDAG 27. MAJ

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager MANDAG 15. JUNI

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager ONSDAG 16. SEPTEMBER

Antal personer

Navn

Telefon

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Ny betalingsprocedure til udflugter: Fremover opkræver vi forudbetaling på et klubmøde.
Tilmelding sker ved klubarrangementer ellers aflever kuponen i receptionen hos FOA Nordsjælland.
Hjemmearrangementer afholdes hos FOA Nordsjælland.
Der er mulighed for at spise din frokost efter arrangementerne i “kælderen”.

HUSK AT MELDE AFBUD
Formand Birgitte Hansen - mobil 28 55 22 79 - e-mail: biha@pc.dk
Næstformand Eva Nielsen - mobil 20 22 40 18 -e-mail: eneva@jubi.dk 



Aktivitetskalender
2020

FOA NORDSJÆLLAND

Side 3

Kære medlemmer

“Velkommen” til alle jer der trofast møder op til vores arrangementer i E+P Klubben og ligeledes “velkommen” til vores nye 
medlemmer.

Du er altid velkommen til at tage en gæst med til arrangementerne, og gæsten skal tilmeldes.

Vi håber, at den nye aktivitetskalender vil bidrage din hverdag i klubben med masser af hyggeligt, oplysende og underholdende 
samvær. Aktivitetskalenderen kan også ses på FOA’s hjemmeside - www.foanordsjaelland.dk/seniorklubber.

FOAs lommekalender 2020 udleveres ved klubarrangementerne i november og januar. Du har også mulighed for at hente en 
lommekalender, ved henvendelse i receptionen, hos FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, med et godt og lykkebringende NYTÅR! 

På glædeligt gensyn i 2020.

På klubbestyrelsens vegne
Birgitte Hansen - Klubformand

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Ny betalingsprocedure til udflugter: Fremover opkræver vi forudbetaling på et klubmøde.
Tilmelding sker ved klubarrangementer ellers aflever kuponen i receptionen hos FOA Nordsjælland.
Hjemmearrangementer afholdes hos FOA Nordsjælland.
Der er mulighed for at spise din frokost efter arrangementerne i “kælderen”.

HUSK AT MELDE AFBUD
Formand Birgitte Hansen - mobil 28 55 22 79 - e-mail: biha@pc.dk
Næstformand Eva Nielsen - mobil 20 22 40 18 -e-mail: eneva@jubi.dk 

E+P Klubben Hillerød

TORSDAG D. 22. OKTOBER KL. 10:00 - 18:30 - “Revy på Menstrup Kro” 
(Max 85)
Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en underholdende eftermiddag, 
med en 2 retters menu incl. kaffe/te og revyshow.
Mødetid kl. 9.30 - Bussen kører kl. 10:00 

Pris kr. 300,- for medl. / gæster kr. 350,- NY BETALINGSPROCEDURE 
Bindende tilmelding og betaling til kassereren, senest på klubmødet 
16/9  

FREDAG D. 27. NOVEMBER KL. 12:30 - 16:00 - “Julefrokost i Frederiks-
borg Centret” 

Traditionen tro afsluttes året med julens komme, hyggeligt samvær, 
lækker julebuffet, mandelgaver, musik, sang, kaffe, guf og gaver på
indgangsbilletten.  Betaling v/indgangen kl. 12:00.
Pris kr. 250,- for medlemmer / gæster 300,-
Tilmelding på klubmødet onsdag 16/9 el. aflever kuponen til FOA 
senest 16/11

Jeg deltager  TORSDAG 22. OKTOBER

Antal personer

Navn

Telefon

Jeg deltager  FREDAG 27. NOVEMBER

Antal personer

Navn

Telefon


