Foredrags- og underholdningsmarkedsdag forår 2019

marts 2019

Kære medlemsforening i Region Hovedstaden
Alle i bestyrelsen inviteres til en spændende dag med inspiration
til næste års program i foreningen. I får helt sikkert alle sammen
en masse tilbud fra foredragsholdere og andet underholdning til
foreningen.
Men hvordan kan man vide, om det vil være noget, der passer til
jeres medlemmer?
Vi vil gerne hjælpe jer med at finde det helt rigtige
underholdning til jeres forening.
Derfor har vi inviteret en række foredragsholdere og musikere til
at komme og give en 20 minutters smagsprøve på deres kunnen.
Så kan I jo selv vurdere, om det kunne være noget, I har lyst til
at booke til jeres foreningsprogram næste år.
Derfor holder vi Foredrags- og underholdningsmarkedsdag
fredag d. 26. april
kl. 9.00-14.00 (dørene åbner kl. 8.30)
Kulturcenter Hedehuset, Hovedgaden 371B, Hedehusene

Du kan opleve: AksEL, Bjarne Lisby, Karsten Holm, Nikolaj Andersen,
Peer Kaae, Trine Alvilda Jensen og morgensang med Mogens Johansen
Der vil også være konkurrencer om gavekort, specialtilbud og
en masse andet sjov.
Det vil være muligt at booke foredrag og underholdning til
foreningen på dagen (husk kalender), men man kan også bare
suge inspiration til sig og beslutte sig på et senere tidspunkt.
I er også velkomne til at komme, hvis I bare vil have en
hyggelig dag sammen i bestyrelsen.
Det koster 125 kr. pr. person at deltage
Prisen er inkl. morgenkaffe med brød og lækker frokost.
Drikkevarer kan købes (Husk kontanter)
I er velkomne til at komme hele bestyrelsen, eller bare at
komme et par stykker. Det bestemmer I selv.
Tilmelding
Sker ved at indbetale deltagergebyret (125 kr. × antal pladser)
til: REG: 2276 KONTO: 6278 585 350 (DS Kreds Nordsjælland)
Skriv hvilken forening, I kommer fra, i feltet
”Oplysninger til modtager”.
Sidste frist for tilmelding er 12. april
Pladser tildeles efter først-til-mølle princippet

Venlig hilsen kredsbestyrelserne i Danske Seniorer Kreds Nordsjælland,
Kreds Hovedstaden og Københavns Omegns Kreds + Rikke Samssund

