
VEND!!!! 

 

Invitation til 30-års jubilæum   

I anledning af Torsdagsklubbens 30-års jubilæum indbydes herved til frokost og 

hyggeligt samvær i Bisserup Forsamlingshus 

torsdag den 8. oktober 2020 kl. 13. 

Der vil blive serveret en platte fra ”Camillas mad du husker”, Grønbrohallen, 
underholdning af KomikMusik v/Bertel Abildgaard (5 x Kaj) og kaffe med kage fra 
bageren på Nytorv i Skælskør. 

Eget service, bestik og drikkevarer skal medbringes. 

Det vil glæde bestyrelsen at se alle medlemmer. Ikke-medlemmer er også meget 

velkomne. 

Deltagerpris er 150 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke-medlemmer. 

På grund af Corona vil der være en begrænsning på max. 60 deltagere, så 
myndighedernes anbefalinger om afstandskrav kan overholdes. 

Bindende tilmelding senest den 28. september 2020 til Kirsten Thinggaard,        
tlf. 2874 3113, mail: thinggaard@email.dk  

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
  

mailto:thinggaard@email.dk
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Det er ganske vist!  

I Bytingsbladet nr. 29, december 1990, side 8 står der skrevet:  

 

 
TORSDAGSKLUBBEN 
 
”Efter 2 orienteringsmøder holdt 
torsdagsklubben stiftende 
generalforsamling den 4. oktober. Til 
bestyrelsen valgtes Bent Burmester 
(formand), Annelise Petersen 
(næstformand), Gerda Schack (sekretær – 
indmeldelser), Frede Mikkelsen (kasserer) 
samt Emma Jensen (kørsel), Karen Perlt 
og Kirsten Burmester. Kontingentet blev 
fastsat til 20 kr. for sæsonen 1990/91. 
Foreningen har foreløbig fået 57 
medlemmer. 
Til de allerede afholdte syv åbent 
husarrangementer har der været mellem 
24 og 38 deltagere. Den 13. december 
afsluttes efterårssæsonen med 
juleafslutning. 
Holdet i ældredans, der løber over 5 
gange, fik 29 deltagere, der dansede til 
musik af Carl Nielsen, Skafterup.  

  
 
 
Holdet i ældre-gymnastik under Jytte 
Bak, har 16 deltagere, der mødes hver 
mandag. 
Foreningens bestyrelse har nu forårs-
programmet klar. Blandt 
gæster/foredragsholdere er Ernst 
Jensen, Mads Stage og Anders 
Bjørnvad, mens der afholdes sangtime 
med Lisbeth Troelsen. Der planlægges 
at afslutte sæsonen med en skovtur. 
Som et forsøg vil Torsdagsklubben 
holde åbent hus uden program hver 
anden torsdag, hvor man kan møde op 
med kaffekurven og evt. håndarbejde 
eller for at spille kort, skak o.l. 
Holdet i ældregymnastik fortsætter hver 
mandag, mens der startes forfra på et 
ny hold ældredans (uden Lanciers). Der 
danses hver fredag fra kl. 14 til 16. Pris 
75 kr. Tilmelding på tlf. 53 75 94 93 
senest 2/1 1991.” 
 
 
 

 


