VOJENS

Program 2018/19.

PIGEKLUB
Torsdag, den 20. september kl. 19.00 – kører vi til CAFÉ ELLEGAARD, Stursbøl hvor vi får en rundvisning og fortælling om Kroens og Hærvejens fælles historie.
Derefter kaffe/the, fællessang og underholdning i den gamle kostald.
Mødetid kl. 18.30. Tilmelding Edith
Onsdag, 10. oktober kl. 19.00 i Sognegården. ”MED HESTEVOGN TIL
NORDKAP” . Kom med på en spændende tur til Nordkap – både frem og tilbage
med en livlig foredragsholder Per Buvé. Tilmelding Aase
Onsdag, den 7. november kl. 19.00 i Sognegården. ”WELLNESS-AFTEN”.
Hanne Thuesen vil komme og vise os hvad aloe vera kan og hvad den kan bruges til.
Der vil være stande med smagsprøver, mulighed for fod og håndkur, prøve nakkemassage, prøve div. cremer og lidt om kosttilskud. Hanne er uddannet sygeplejerske,
og hun glæder sig til at møde os. Tilmelding Aase
Torsdag, den 29. november kl. 18.00 i Sognegården. Den årlige JULEFROKOST, julelotto med gode præmier og ikke mindst socialt samvær. Prisen som
sædvanlig rimelig. Medbring drikkevarer, glas, godt humør og meget gerne gode indslag. Tilmelding Jytte
Torsdag, den 17. januar kl. 19.00 i Sognegården .”SYNNEJYSK AUTEN”, hvor
Asta Flyvholm fra Æ Synnejysk Forening vil fortælle og være med til at synge fællessange å synnejysk. ”Det er nau ålle ka væ mæ te. Det ka kuns blyw en glant
auten……” Tilmelding Erika
Tirsdag, den 19. februar kl. 19.00. Vi besøger SANTÉ FITNESS, Østergade i Vojens. Sandie vil fortælle om centret og hvad de kan tilbyde dernede. Vi får en rundtur
i centret og får mulighed for at afprøve div. træningsformer. I behøver ikke at komme
i træningstøj ….. (max. 50) Tilmelding Aase
Onsdag, den 20. og torsdag, den 21. marts kl. 19.00– MODESHOW ved Stine og
Holmberg, Vojens.
Igen i år vil Alice og pigerne vise os hvad der er moderne. Også i år bliver tøjet præsenteret af vore egne ”modige” modeller. (max. 40 pr. gang) Tilmelding Edith

Onsdag, den 24. april kl. 19.00 i Sognegården – GENERALFORSAMLING.
Der er ingen tilmelding. Klubben er vært ved kaffe m.m ……og vi spiller et lille spil
lotto. Evt. forslag indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.
Tirsdag, den 14. maj kl. 14.00 – Sommerafslutning..
Vi mødes det sædvanlige sted kl. 14.00 og kører til JUULSGAARD MINIGOLF i
Agerskov (nabo til Agerskov Kro) Det er indendørs og der er 18 baner. Når vi har
spillet går vi over på kroen, hvor vi får serveret et Stjerneskud. Pigeklubben er som
sædvanlig vært ved maden, evt. drikkevarer og kaffe er for egen regning. Pris 100 kr.
Tilmelding Helga
VIGTIGT!!!!! Tilmelding starter først fra uge 35,
derefter er sidste tilmelding til alle arrangementer senest en uge før – ved afbud
efter tilmeldingsfristen ser vi os nødsaget til at tage betaling…...
Ved hvert arrangement serveres kaffe eller andet i løbet af aftenen og prisen er som
altid 50 kr. hvis ikke andet er nævnt.
Ved udenbys arrangementer er mødestedet for samkørsel Remas gl. p-plads.
Husk at betale 25 kr. til chaufføren.
Bestyrelsen:
Formand:
Aase Raahauge Larsen, Brageslund 2,

Tlf.: 61 27 33 42

Aase.r.larsen@gmail.com

Næstformand: Edith Kahl, Glentevej 12,

Tlf.: 61 77 22 07

flemmingkahl@webspeed.dk

Kasserer:

Jytte Eliasen, Frejsager 19,

Tlf.: 74 54 27 31

Sekretær:

Erika Sørensen, Fuglehaven 26,

Tlf.: 74 54 09 89

Dannevang12@youmail.dk

Best. medlem: Helga Franker Christensen,
Fyrremejsevej 6,

Tlf.: 30 32 81 67

Franker6500@gmail.com

Kig ind på Pigeklubbens hjemmeside www.vojenspigeklub.dk
- der vil du finde div. oplysninger – så brug siden!!!!
Vel mødt til Pigeklubbens arrangementer!
Bestyrelsen

Ret til ændringer forbeholdes.

