
 

  

 

 

 

Kære læsere 

 

Julen kommer farende med raske skridt, det kan ingen vist være i tvivl om. Jeg synes, det er for 
tidligt til at komme i julehumør, men det skal nok komme senere, når der bliver pyntet op i ga-
derne. 

For os er november en helt almindelig måned, først til december begynder vi at drosle ned. Men 
det er vidt forskelligt, hvordan man drosler ned på det enkelte hold, så spørg holdlederen. Der 
kan også være lidt ændringer på tiderne, fordi de fleste hold holder en lille juleafslutning. 
 

Den nye IT afdeling i Stensved holder lukket hele november, så hvis der er brug for hjælp til dit IT 
udstyr, så kontakt Vordingborg mandage eller tirsdage kl. 10-12. 
 

Måske har du set, vi har et meget spændende foredrag med politiinspektør Kim Kliver sidst i ja-
nuar. Vi er allerede begyndt at sælge af de 60 billetter, der er til rådighed. Billetterne koster kr. 
50 inkl. kaffe og kage. 

Fra den gamle almanak november: November det er en kedelig gæst med regn og slud og idelig 
blæst. (Ja det passer jo meget godt) 
 

Influenzavaccination torsdag d. 14. november fra kl. 9-12 

I så måske i fjernsynet, at vi havde influenzavaccination d. 1. november. Nåede du det ikke, så er 
der en mulighed mere d. 14. november også på Kirketorvet 12a. Vaccinationen er gratis for pen-
sionister, men husk det gule sundhedskort.  
 

Spisekomsammen søndag d. 17. november fra kl. 13-16  

Spisekomsammen byder på noget så lækkert som hjemmelavet oksekødsuppe og oksekød med 
peberrodssovs. 

Billetter á 80 kr. kan købes på kontoret senest onsdag d. 13. november.  
 

Julefrokost torsdag d. 5. december i Hollænderhaven  

Der er ved at være udsolgt til vores julefrokost. Vi har lavet 120 billetter og der er 20 tilbage. 

Sidste dato for køb af billetter er d. 27. november, men til den tid er der nu nok udsolgt.  
 

Venlig hilsen 

Hans Chr. Rask 
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