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Velkommen til nye medlemmer
Monica Madsen, Norgesgade 33,3 tv, 2300 S.
Birgit Williams, Willumsvej 25, 1 2300 S.
<birgitwi@hotmail.com>
Helle Ørstam (Bencke)Ulspilager 11, 2791 Dragør <hvo@fnbyen.dk>
Hanne Larsen, Soldugvej 17 st. 2770 Kastrup <hangon@comxnet.dk>
Dødsfald
Helge Hartig Larsen
Æret være hans minde

Nyt fra Philips
Vil blive fortalt til generalforsamlingen af Charlotte Thorsen.

Vedlagt brochure for en bustur til Dresden for Philips Veteran Klub og
andre interesseret.
Der er tilmeldingsfrist til den 1. marts 2011 man kan gå ind på hjemmesiden
eller man er velkommen til at ringe, hvis man skulle være interesseret . Min
mand og jeg har bestilt. Venlig hilsen Käthe Sørensen
Lovord fra Bankospillet
Tak for dejligt arrangement fra Michael Bernstrøm m/frue
Kære bestyrelse PVK
Tusind tak for en hyggelig eftermiddag/aften.
Det er dejligt at få gider gøre noget for de mange.
Modtaget fra: Jette Vagnholm

Tak for igår det var et rigtig hyggeligt arrangement, som sædvanlig, hvilket den
store tilstrømning også vidnede om.
Det er en rigtig god ide at kombinere det med en hyggelig og rigtig god julemiddag
bagefter, så hvis du spørger mig så fortsæt med den idé.
Jeg hørte til de heldige igår, jeg tror faktisk at det er første gang jeg overhovedet har
vundet noget til et banko spil, jeg deltager nu heller ikke så ofte.
Modtaget fra: John Andersson

Bestyrelsen siger tak for de pæne ord.

Gunnar Madsen Vinhandel, Holmbladsgade
Giver 10% på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.

Akvariebutikken Fik’ken, Amagerbrogade 126
Giver 10% på alt i butikken ved at vise dette PVK Nyt. En hyggelig butik med mange
vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør. (Torsdag lukket)

Asaa ved Dronninglund
I denne lille hyggelig by er der et hus med alt tilbehør til leje, kun skal man
selv medbringe linned. Kontakt Käthe for billeder af og i huset, såfremt der er
interesse herfor.
Man kan køre til Skagen og fra Frederikshavn kan man sejle til Læsø og se
sydesalt og tanghuse.
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller
noget du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail:
kathe.soerensen@youmail.dk
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th.
2300 København S.
Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt.
Deadline for indlæg primo april 2010.

Næste PVK nyt bliver udsendt april 2011.
PS. Såfremt der ikke står etage th/midtfor/tv på dem af jer der bor i
etageejendom, som modtager denne indbydelse idag, så husk at give
os den, da postvæsenet ellers kan få problemer med at komme det i den
rigtige brevkasse.

