
12. SÆSON

Vi er klar med et nyt årsprogram for 2016 – 
2017. I bestyrelsen er vi selvfølgelig optaget 
af de aktiviteter, som vi synes, er interessante, 
men vi er opså hele tiden opmærksomme på at 
samle op fra jer medlemmer og i det hele taget 
samle op fra andre arrangører på området. Vi 
har stadigvæk bevidst et meget bredt repertoi-
re, og vi håber at kunne være interessante for 
både 50+ og også 50 -.
Vi har brug for jeres medlemskab og støtte, og vi 
må i fællesskab hele tiden være opmærksomme 
på at få nye medlemmer til foreningen.
Et medlemskab koster stadig kr. 125,- pr per-
son. Der vil blive udsendt en meddelelse til alle, 
når vi er klar til at modtage indbetalingerne via 
hjemmesiden.
 
Hjemmesiden og tilmelding med straks betaling 
er ved at fungere rigtig godt. Langt de fleste er 
blevet dus med den procedure. Vi hjælper stadig 
meget gerne, hvis der er problemer – skriv eller 
ring til os i bestyrelsen, hvis I har hjælp behov.
 
Emnerne i det kommende år er som sagt meget 
blandet. Peter Ingeman, Ulla Terkelsen, Lola Jen-
sen og forhåbentlig Anders Agger er alle kendte 
og meget spændende personer, som vi glæder 
os til at lytte til. Foredraget af de 3 mænd, der 
snød døden, og et besøg på det nye Vendsyssel 
Teater og ikke mindst besøget på godset Gård-

bogård ved Aalbæk vil helt sikkert også trække 
rigtig mange folk af huse.
 
Lige nu arbejder vi også med en længere rejse 
til Cuba i efteråret 2017 – Cuba er stadig aktuelt 
som et særdeles spændende rejsemål – Fidel og 
Raoul er stadig i spidsen for landet, men om 2 år 
de begge fortid.
 
Vi har stadig samarbejdspartnere, som vi ar-
rangerer foredrag sammen med for at kunne få 
det hele til at lykkes – dermed menes at skaffe 
økonomi til arrangementerne. Vi siger tak til 
Støttekredsen på NIH, Stenum Forsamlingshus 
og Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole.
 
Fra bestyrelsens side ser vi frem til at mødes 
med jer til diverse arrangementer – I er altid 
velkomne til at kontakte os for at aflevere gode 
ideer.
 
Vi er nu helt uden papir – alle oplysninger skal 
søges på nettet samt modtages via e-mail fra 
bestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for 
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