
                                                                           

 
 
Navn 
Adresse 
4030 Tune 
 

Tune september 2020 

 
Nyt program for 2. halvår af 2020 som følge af CORONA/ Covid 19. 
 
Kære medlem af Tune pensionistforening. 
 
Desværre er situationen som følge af Coronaen stadig så usikker, at bestyrelsen i Tune 
Pensionistforening har besluttet at ændre programmet for 2. halvår af 2020 drastisk. 
 
Det betyder, at alle arrangementer med spisning, sang og dans er blevet aflyst. Det skyl-
des, at lokalet i Tune Pensionistcenter er for småt til, at reglerne om social afstand og an-
dre sikkerhedsbestemmelser kan overholdes, 
 
Bestyrelsen finder, at spisning enten med servering ved borde eller fra buffet ikke vil være 
forsvarlig i situationen. 
 
Det betyder, at resten af 2020 kommer til at stå i bankospillenes tegn – der bliver ikke an-
dre arrangementer end bankospil, som det fremgår af programmet på bagsiden af dette 
brev. 
 
Lokalet i Tune Pensionistcenter har kun plads til 70 personer, når de sociale afstandskrav 
skal overholdes, og det betyder, at dørene bliver lukket, når de 70 personer er blevet luk-
ket ind. 
 
Det har den uheldige konsekvens, at de, der ankommer senest, risikerer at have gået for-
gæves. 
 
Der vil ikke blive mulighed for at forhåndsreservere pladser for at deltage i bankospillene. 
 
Vi i bestyrelsen er meget kede af, at denne ændring af programmet for 2. halvår 2020 er 
blevet nødvendig, og vi håber på, at foreningens medlemmer vil vise forståelse for situati-
onen. 
 
Der er dog et enkelt lyspunkt, Tune Pensionistcenter kan benyttes til formålene i aktivitets-
listen for centret, når forholdsreglerne fra opslaget på centrets døre følges. 
 
Vores håb og forventning er, at vi kan vende tilbage med fuld styrke i 2021.  
 
Programmet for 2. halvår findes på bagsiden af dette brev. 
 
Med dyb beklagelse og venlig hilsen 
 
Connie Munk. 
Formand for Tune Pensionistforening 
 

Se bagsiden 
 
 



                                                                           

 
Tune Pensionistforening                     
Revideret program for 2. halvår som følge af  
CORONA. September 2020.  
 
 
 
 

Uge 38 

Onsdag d. 16/9 

kl. 14:00 

Banko: 10 spil med fine præmier. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med bankospil og gratis kaffe med brød. 

Uge 41 

Onsdag d. 7/10 

kl. 14:00 

 

Banko: 10 spil med fine præmier. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med bankospil og gratis kaffe med brød. 

Uge 43 

Onsdag d. 21/10 

kl. 14:00 

 

Banko: 10 spil med fine præmier. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med bankospil og gratis kaffe med brød. 

Uge 45 

Onsdag d. 4/11 

kl. 14:00 

 Banko: 10 spil med fine præmier. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med bankospil og gratis kaffe med brød. 

Uge 47 

Onsdag d. 18/11 

kl. 14:00 

Banko: 10 spil med fine præmier. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med bankospil og gratis kaffe med brød. 

Uge 49 

Onsdag d. 2/12 

kl. 14:00 

Første JULEBANKO: Ekstra stort bankospil – med mange fine præmier. 

Der serveres gratis kaffe med brød. 

Uge 51 

Onsdag d. 16/12 

kl. 14:00 

Andet JULEBANKO: Endnu et ekstra stort bankospil – med mange fine præmier. 

Der serveres gratis kaffe med brød. 

Uge 2 

Onsdag d. 13/1 
2021 

kl.: 13:00 - 14:00 

Kontant indbetaling af kontingent 2021. 

Husk at medbringe det kontingentbrev, som udbringes med næste program. Kontant be-
taling af kontingent 2021:  

Spar omkostningerne hvis Netbank ikke kan benyttes. 
Så kan der betales i Tune Pensionistcenter mellem kl.: 13:00 og 14:00. 

Uge 3 

Onsdag d. 20/1 
2021 kl. 14:00 

Generalforsamling 2021 i Tune Pensionistforening og  

Årsmøde 2021 i Brugerrådet for Tune Pensionistcenter. Derefter et lille bankospil. 

Dagsordner følger. 

 
 

Tune Pensionistcen-
ter 

46 13 96 79 

 
Formand 

Connie Munk 
     22 64 64 15 

 

 

 
Næstformand 

Käthe V. Mikkel-
sen 

61 27 93 08  

 
Kasserer 

Steen Levin Olsen  
41 81 66 63 

 
Sekretær 
Erik Sall 

29 82 65 04 

 
Konstitueret bestyrel-

sesmedlem 
 Finn Olsen 
61 27 13 29 

 


