
 

Tune Pensionistforening 
Vinter - Forår 2023 

Tune, JANUAR  2023 
 

NYTÅR  2023 
 

 
UGE 2 

ONSDAG D. 11/1-2023 

Mellem kl.12 til 13  

 

Betaling af kontingent for 2023 
 
Vi har sendt brev/mail rundt til jer vi vil gerne have jeres 
betaling via vores bank  
reg.nr. 2280  konto nr. 393 560 8529 senest 11/1.2023 
 
HUSK at meddele det nye medlemsnummer på din 
indbetaling. 
 
Hvis du ikke har mulighed for at betale på bankkonto 
kan du betale kontant onsdag d.11/1-2023 i Tune 
Pensionistcenter mellem kl. 12 og 13  
 
Husk at medbringe dit kontingentbrev 
 
Vi vil også denne dag være vært med en kop kaffe og en 
småkage 

UGE 3 

ONSDAG 18/1 2023  

KL 14 

 
  

 

Generalforsamling 2023 i Tune Pensionistforening og  
 
Årsmøde i Brugerrådet 
 
Dagsordner iflg. vedlagte vedtægter 

 
Vi slutter dagen af med et lille bankospil med 7 spil, hvor 
Käthe igen har været på indkøb af præmier. 

UGE 5 

ONSDAG 1-2-2023 

KL12.30 

Dørene åbnes KL. 12.00  

  

Gule ærter 150.00 kr 

Så blev det tid på året til Gule ærter 

Når vi har spist vil der være kaffe og æbleskiver.  

Under spisningen vil Lars Grand underholde med sin 

harmonika. 

Tilmelding  tirsdag d. 17/1 2023 mellem kl.: 8:00 og 12:00,  
Til  Käthe Tlf. 61 27 93 08  

Prisen på dette arrangement er inkl.  1 øl/vand eller 1 glas vin 

og 1 snaps. Derefter kan der købes flere drikkevarer som 

koster 10,00 kr./stk. 

Betaling skal ske via NETBANK                                          

reg.  nr.: 2280 konto.:393 560 8529 senest 18/1-2023 

HUSK det nye medlemsnummer, på indbetaling 

Hvis du ikke har mulighed for at betale via netbank kan 

du betale kontant 11/1-2023 i  Tune Pensionistcenter 

Mellem 12.00 og 13.00 

Vi sælger Amerikansk lotteri 8 stk. 25.kr 

 



Uge 7 

ONSDAG d. 15/2 

 Kl 14.00  

 

 

 
 

Bankospil: 

Så skal vi i gang med bankospil  

Vi starter med kaffe og kage  

Derefter går vi i gang med 10 spil banko, hvor Käthe 

igen har været ude og købe nogle fine præmier.  

 

Der sælges øl – vand – vin under hele arrangementet til 

10.-kr. 

 

Bankoplader 3 plader 60.-kr 6 plader 110.-kr. 

 

Vi håber på at få nogle hyggelige timer sammen  

Uge 8. 

Onsdag d. 22/2 

Kl. 18:00 

Dørene åbnes 

Kl. 17:30 

 

 

 
 

Lions fest (For alle pensionister i Tune) 

Pris Kommer senere. 

 

Afholdes som sædvanlig i gymnastiksalen på Tune Skole, 

Højen 

Billetsalg i Tune pensionistcenter: TORSDAG d 16/2-2023 

mellem kl. 13 OG 14 

 

Kontant betaling. 

 

Der sælges 150 billetter efter princippet "Først til 

mølle". 

  

 

Obs!!! Hver fremmødt person kan max. købe 2 

billetter. 

 

 

 

Tune Pensionistforening giver en kop kaffe.  

Uge 11 

Onsdag d. 15/3  

Kl.14:00 

 

 

 
 

Bankospil: 

Så er der bankospil  

Vi starter med kaffe og kage  

 

Derefter går vi i gang med 10 spil banko, vi glæder os 

til at se hvad Käthe har fundet af præmier denne gang 

 

Der sælges øl – vand – vin under hele arrangementet til 

10.00kr 

 

Bankoplader 3 plader 60.- kr. 6 plader 110.-kr. 

 

Vi håber på at få nogle hyggelige timer sammen 
 



Uge 13 

Onsdag d. 29/3  

Kl. 12:30 

Dørene åbnes  

Kl. 12:00 

 

Påskefrokost: 225. kr. 

Der vil blive serveret en frokost 

Hertil én øl/vand/glas vin og én snaps  

Der vil under arrangementet være underholdning med 

Steen Knast  

Tilmelding  tirsdag d. 28/2 2023 mellem kl.: 8:00 og 12:00,  

Til  Käthe Tlf. 61 27 93 08 

Betaling skal ske via NETBANK                                          

reg.  nr.: 2280 konto.:393 560 8529 senest -28/2-2023 

HUSK det nye medlemsnummer, på indbetaling 

Hvis du ikke har mulighed for at betale via netbank kan 

du betale kontant 15/3-2023 i Tune Pensionistcenter 

Mellem 13.30 og 14.00 

Der sælges amerikansk lotteri 8 stk. 25.kr. 
 

Uge 16 

Onsdag d. 19/4 

Kl.14:00 

 

 

 

 Bankospil: 

Så er der bankospil  

Vi starter med kaffe og kage 

 

Derefter går vi i gang med 10 spil banko, vi glæder os 

til at se hvad Käthe har fundet af præmier denne gang 

 

Der sælges øl – vand – vin under hele arrangementet til 

10.00kr 

 

Bankoplader 3 plader 60,-kr. 6 plader 110,-kr. 

 

Vi håber på at få nogle hyggelige timer sammen  

Uge 18 

Onsdag d. 3/5 

Kl. 12:30 

Dørene åbnes  

Kl. 12:00 

 
 

Vi serveres hamburgerryg med stuvet grønærter. 

130.kr. 

Hertil én øl/vand/glas vin  

Derefter Kaffe og småkager 

Senior Musikanterne underholder under hele 

arrangementet ”de spiller musik for de unge i HOPLA 

alderen” 

Tilmelding  tirsdag d. 4/4 2023 mellem kl.: 8:00 og 12:00,  
Til  Connie Tlf. 22 64 64 15 

Betaling skal ske via NETBANK                                          

reg.  nr.: 2280 konto.:393 560 8529 senest 5/4-2023 

HUSK medlemsnummer, på indbetaling 

Hvis du ikke har mulighed for at betale via netbank kan 

du betale kontant onsdag 19/4-2023 i Tune 

Pensionistcenter 

Mellem 13.30 og 14.00 

Der sælges amerikansk lotteri 8 stk. 25.kr 

 
 



Onsdag d. 24/5  

Kl. 09:00 

fra P-plads ved SuperBrugsen eller 

Byagerparken 

Hjemkomst ca.  

Kl. 18:00 

 

Skovtur 
 

Nærmere oplysning kommer senere, men sæt datoen af 

allerede nu. Max deltagere 150.  

 

Forventet pris på deltagere vil være 300kr. pr. person 

  

Ret til ændringer forbeholdes 

 

 

 

Husk tilmelding og betaling til arrangementer kan først ske på de oplyste 

datoer 

 

 

 

Programmet er også tilgængeligt på vores hjemmeside: 

www.tunepensionistforening.dk 

 

 

 

 
 

            

Formand 

Connie Munk 

22646415 

 

Næstformand 

Käthe 

Mikkelsen 

61279308 

Kasserer Sekretær 

Lene Hansen 

20709046 

Bestyrelses-

medlem 

Christa 

Larsen 

20408445 

          

          

          

                                                           


