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HNR Julehygger i stor stil :
Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December.
Hver søndag i advent fra kl. 12, julehygger Per
Schreiber med os og fortæller ALT om julen.
Hvordan den er opstået og blevet til den vi kender i dag.
Borgmesteren kommer forbi i sin julestue den 21. december kl. 12:00 og julehygger med os og uddeler også en julekurv. Vær klar ved højttaleren.
Måske DU kan svare på borgmesterens spørgsmål i sin konkurrence, hvor der
er gode præmier at komme efter. - Pers julehygge følger lige efter.

Keld Fischer og Per Schreiber inviterer traditionen tro til
julebal alle juledagene fra kl. 09:00 til kl. 18:00
Hans & Britta Ekberg juler også i ”En bedre jul” med masser af indslag.

Jan Nørregren (som er HNR's ubetinget bedste julenisse),
er også i julehumør i ”Aktuelt i Hvidovre” og runder det hele af mellem jul og
nytår med speciel gæst: Chefredaktør for Hvidovre Avis: Niels Erik Madsen,
hvor de kigger tilbage på året 2014 i Hvidovre - Set med journalistiske øjne.

Bendt Nørregren og Torben Jensen, er også klar til at varme op hver weekend
i december, med masser af skøn julehygge fra kl. 10 - 14.

Så lyt med på 95,2 FM, så meget du kan.
- Vi juler på god gammeldaws manér.
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Formanden har ordet :
Det er altid svært at tiltræde - som ny - men med en del erfarene
rotter i bestyrelsen at læne sig til, er vi kommet godt igennem 2014.
De 7-8 bankospil, vi har haft i samarbejde med Hvidovre Pensionistforening, har næsten hver gang trukket fulde huse på Gården.
I 2015 kan det blive Polen og Tyskland—læs mere andetsteds i bladet.
Jeg kan eller vil ikke huske, for hvilken gang Jan har lokket os med til
Polen.
Det er mit håb, at vi bliver endnu flere medlemmer. Dette kan ikke gøres uden jeres hjælp, så husk veninder / onkler / tanter / bedsteforældre - ja selv naboen kan påtænkes som ny i vor forening. Vi har en
masse Girokort, som alle kan dele ud af—det er blot at give et praj.
Der skal fra alle - i bestyrelsen - lyde en stor tak til de mange frivillige,
som i 2014 har givet en hånd med til banko, petanque, cykeltur m.m.
Tak til alle minus 3 MUSKETERER.
Til jer - kære medlemmer - 1000 tak for en rigtig god opbakning i 2014.

Hjælp os i 2015 med at blive endnu bedre!!
Vi efterlyser idéer til at gøre mere for vore medlemmer.
Så ligger du inde med forslag til at gøre vor forening mere aktiv, ser vi
gerne forslag til eksempelvis: Udflugter / Besøg / Foredrag m. m.
Det er nemt at komme i kontakt med os - Vi er at finde på Risbjerggaard eller på radioen.
P.B.V.
Rita Nielsen.
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Tag med til Stralsund:
Kystens perle i Tyskland.
**********************
Maj måned i 4 dage på centralt beliggende hotel.
Inklusiv ½ pension og følgende oplevelser:
¤

Karls Jordbærland med kaffe & kage

¤

Besøg på Prora med museum

¤

Udflugt til Rügen

¤

Køretur med damptog på Rügen

Entré og transport er med i prisen.

Årets begivenhed
Pris KUN: 2.375,- Kr.
Depositum: 500,- Kr.

Betaling finder sted på Risbjerggaard
v/ Kasserer: Bent Pedersen.

Tilmelding er bindende.
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Arrangementer:
Herunder kan du læse, hvad der er af
planlagte arrangementer - slut 2014 / forår 2015.
Lørdag 6. Dec.

Banko
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00
(Dørene åbnes kl. 12:30)

Søndag 14. Dec.

Julestue med Gløgg og Æbleskriver.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00

Tirsdag 6. jan.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Tirsdag 3. feb.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Mandag 9. feb.

Generalforsamling.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 18:00)

Onsdag 11. marts

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)
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Indkaldelse til Generalforsamling:
Mandag d. 9 feb. 2015 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 18:30)

Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.
Dagsorden i følge vedtægter:
1.

Valg af ordstyrer

2.

Valg af stemmetæller

3.

Formandens beretning

4.

Fremlæggelse af regnskab

5.

Indkommende forslag

6.

Kontingent fastsættelse.

7.

Valg til bestyrelse.
- Valg af Suppleanter

8.

Valg af Revisor samt Revisor Suppleant.

9.

Eventuelt. (Bemærk at intet kan vedtages)

Husk: Alle forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 26. Januar 2015.
Send forslag til:
HNR’s Venner - Hvidovre Enghavevej 2c - 2650 Hvidovre.
********************************************************
NÆSTE MEDLEMSBLAD UDKOMMER MARTS 2015.
****************************************************
Se, hvornår HNR sender, via internettet på adressen:
http://www.h-n-r.dk
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Husk !! Årets Julestue:
Søndag den 14. December kl. 14:00
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.

Hvidovre Pensionistforening og HNR’s Venner byder på Gløgg og æbleskiver samt overraskelser.
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi år efter år, samles og
ønsker hinanden en glædelig jul.
Igen i år bydes der på et GRATIS mini-julebankospil med gevinster, der
hører julen til.
Der vil naturligvis være øl - vin og vand at købe, så vi glæder os til at se
dig til en hyggelig eftermiddag i julens tegn.
Med stor julehilsen,
Bestyrelsen.
*******************************************************
HUSK LODTRÆKNING DEN 1. SØNDAG I HVER MÅNED
DIREKTE PÅ HNR 95,2 FM - CA. KL. 11:00.
*******************************************************
Hjælp til kontingent betaling via NetBank.
Bankoverførsel: Regnr.: 1551 Konto: 8669886
Giro overførselskort art 04 - Konto.: 8669886
(Husk at angive medlemsnummer i beskedfeltet)
Eller betal til Julebanko eller Julestuen i December 2014.
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Bestyrelsen ønsker alle
En rigtig glædelig jul
Samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi takker alle medlemmer for
De mange gode oplevelser i 2014.

Vi ses i 2015.

På bestyrelsens vegne:

Rita Nielsen
Formand.
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