
AaB´s DAMEKLUBS FORÅRSPROGRAM 2016 
 
 
 
Onsdag den 3.februar Kundeaften hos kosmetologer Daniella Guldhammer Nielsen og 
kl. 19.00 Marianne Weinreich Krogshave, Hasseris Skin Lounge klinik, 

Kong Christiana Alle 37, 1. th, 9000 Aalborg. Daniella vil fortælle 
om hudpleje, hårfjerning, vipper og bryn m.m. og om hudpleje-
mærket Sensai. Marianne vil fortælle om neglepleje og massage. 

 Der bliver mulighed for, at et par stykker kan få lagt makeup og 
neglebehandling m.m. Hver person får nogle prøver med hjem. 

 Der bliver serveret tapas fra Brasserie nr.76, kaffe m.m. 
 Hvis man denne aften bestiller en behandling til senere, vil der 

blive givet en rabat. Pris for hele arrangementet er kr.150,00 pr. 
person. Se evt. deres hjemmeside: www.hasserisskinlounge.dk. 
Tilmelding senest onsdag den 27. januar 
 

 
Onsdag den 2. marts  I anledning af Dameklubbens 59 års fødselsdag 
kl. 19.00   mødes vi i AaB. Dameklubben giver et glas vin. 

Vi skal selv lave nogle påskedekorationer. Vi sørger for 
materialerne. Lise Berthelsen kommer med nogle gode ideer. 
Dog skal I selv medbringe en lille skål og evt. lys. 

   Der kan købes grovboller, ost, marmelade og kaffe/the for 30,00 kr. 
Tilmelding senest onsdag den 24. februar 
 

       
Onsdag den 6. april Smykkeaften hos Gade & Juul, Vodskovvej 28,  
kl. 19.00 Vodskov. Efter præsentation af smykkerne, bliver 
 der mulighed for at handle. Se evt. firmaets hjemmeside. 
 Varighed ca. 2 til 2 ½ time 
 Der bliver serveret kaffe 
 Tilmelding senest onsdag den 30. marts 
    
 
Tirsdag den 10. maj En guidet travetur i Østerådalen med naturvejleder Esben Buch. 
kl. 19.00   Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret, Aalborg 

Lige midt i Aalborg ligger Østerådalen. Her findes alt den natur, som 
hjertet kan begære – å, søer, sump og skov. Det er der naturligvis en 

masse dyr, der har fundet ud af. Vi slutter aftenen i Infohuset med 
orientering og kaffe 

Arrangementet er med ledsager 
   Tilmelding senest mandag den 2. maj  
 
 
Såfremt man ved møderne kun ønsker kaffe eller the, altså uden brød – bedes det så vidt muligt meddelt 
ved tilmelding. 
Tilmelding til: Inge Frost Poulsen tlf.98 161861 mobil 29468921 eller Lis Kristensen tlf. 40 476030 


