
 
Offentlige foredrag naturvidenskab            Coronaudgave fællesspisning                      Kokkeskole 

                                                                                    
NYHEDSBREV EGENSE-RANTZAUSMINDE BEBOERFORENING FORÅR 2021 
 
Vores dejlige forsamlingshus har kigget langt efter fest og aktiviteter det sidste år. Jeg 
nævner ikke C-ordet, men græsset på Grønningen havde kronede dage. Vi er meget 
taknemmelige for alle jer, der handlede på vores nødråb om, at donere et ekstra 
kontingent. Det, og kommunens velvillige hjælpepulje, har gjort, at vi kommer igennem 
nedlukningen med skindet på næsen. Men også kun lige akkurat. 
Tilsyneladende fortsætter nedlukning det meste af første halvår her i 2021. Mange 
bryllupper, konfirmationer og andre fester er således aflyst eller flyttet til nye datoer. 
Driften af forsamlingshuset financiers primært via udlejning. Den nødvendige 
vedligeholdelse og ønskelig videreudvikling koster. Nedsat udlejning igennem 1,5 år 
medfører derfor ringe muligheder for vedligehold. Derfor har huset endnu mere brug for dit 
medlemskab. En særlig hilsen til alle jer, der er ny-tilflyttet i De 7 høje og Krebsen. Et 
medlemskab koster kr. 200. Tak til dig der støtter forsamlingshuset. Medlemskab tegnes 
for og følger et kalenderår.  Medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, har fået 
tilsendt indbetalingskort via PBS og kan tilmelde sig betalingsservice. Har du ikke 
fået tilsendt indbetalingskort, kan du indbetale medlemskontingent for 2021 på 
følgende måder                                                                                                                                                                     
 

1. Indbetal via nedenstående indbetalingskort  
2. Benyt Mobil Pay: 88090, HUSK at opgive navn og adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Hold øje med aktuelle aktiviteter og opgaver på www.egenseforsamlingshus.dk, på 
Facebook.dk/Egense forsamlingshus, på opslag lokalt og i Ugeavisen. 
 
Eva Agger, formand, tlf. 4014 4926, mail: evaagger@hotmail.com 
Susanne Riber, næstformand, tlf. 4030 2553, mail: gsriber@gmail.com 
 
 
 
 
                         INDBETALINGSKORT fortrykt beløb 200 kr og året 2021. 
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Indbetaler Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager

KVITTERING

Kroner Øre Betalingsdato

KA73

Kroner Øre

Dag Måned ÅrTil maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge -
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge -
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitte-
ringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

FIK 732 (02.05) 255

Reg.nr. Kontonr.

Checkcifre

Underskrift ved overførsel fra kontoMeddelelse til modtager Kvittering

+73< +88088263<

88088263 880882  63

175  00 175  00

Kontingent 2012
Navn:
Adresse:
Postnr.: By.:

Egense-Rantzausminde
Beboerforening
5700 Svendborg

Egense-Rantzausminde
Beboerforening
5700 Svendborg

Egense-Rantzausminde Beboerforening

Forårsprogram 2012 i Egense Forsamlingshus:

Dans for 2: Instruktør: René. Tidspunkt: kl. 18 - 19.30 
Datoer: tirsdage den 7/2, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4 Afdansningsbal fredag den 27/4. 
Tilmelding snarest til Susanne på mail: gsriber@gmail.com

The Baronets: Fredag 10. februar kl. 20
Lasse Helner og The Baronets spiller musik, det er svært at sidde stille til.
Tilmelding:evaagger@hotmail.com . Entré:100 kr.

Generalforsamling: torsdag d. 19. april kl. 19.30
Gratis adgang, med kaffe & lagkage

Kursus: Fancy pølser: 14 /4 kl.10-18. fællesspisning: 18.30-22.00
Kogebogsforfatteren Sten Larsen instruerer fremstillingen af fancy pølser og tilbehør.
Pris: 450 kr.incl spisning. Gæstespisning: 125 kr. Der er kun 15 kursuspladser og 35 spisebilletter
Tilmelding: evaagger@hotmail.com tilmelding senest 1/4.(kursus) og 10/4 (gæstefællesspisning)

Arbejdsdag i forsamlingshuset: søndag 29. april kl. 11 - 15.
Der er opgaver ude og inde. Vi har hårdt brug for din hjælp! Sandwich til det arbejdende folk

Bandfest: onsdag d. 16 maj kl. 21 – 01.
Flere bands vil aftenen igennem afsløre sidste nyt fra den sydfynske musikscene.
Entre: 50 kr. (forsalg 40) - Tilmelding/forsalg: Julie 30330930

HUSK at påføre navn og adresse inden indbetaling af kontingentet

Til opslagstavlen

200  00 200  00

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

2021

Vores dejlige forsamlingshus har kigget langt efter fest og aktiviteter det sidste år. Jeg nævner ikke C-ordet, 
men græsset på Grønningen havde kronede dage. Vi er meget taknemmelige for alle jer, der handlede på vores 
nødråb om at donere et ekstra kontingent. Det, og kommunens velvillige hjælpepulje, har gjort, at vi kommer 
igennem nedlukningen med skindet på næsen. Men også kun lige akkurat. 
Tilsyneladende fortsætter nedlukningen det meste af første halvår her i 2021. Mange bryllupper, konfirma-
tioner og andre fester er således aflyst eller flyttet til nye datoer. 
Driften af forsamlingshuset financieres primært via udlejning. Den nødvendige vedligeholdelse og ønskelige 
videreudvikling koster. Nedsat udlejning igennem 1,5 år medfører derfor ringe muligheder for vedligehold. 
Derfor har huset endnu mere brug for dit medlemskab. 
En særlig hilsen til alle jer, der er ny-tilflyttet i De 7 høje og Krebsen. Et medlemskab koster kr. 200. 
Tak til dig der støtter forsamlingshuset. Medlemskab tegnes for og følger et kalenderår. 

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, har fået tilsendt indbetalingskort via PBS og 
kan tilmelde sig betalingsservice. Har du ikke fået tilsendt indbetalingskort, kan du indbetale 
medlemskontingent for 2021 på følgende måder:

1. Indbetal via nedenstående indbetalingskort 
2. Benyt MobilePay: 88090, HUSK at opgive navn og adresse. 

Hold øje med aktuelle aktiviteter og opgaver på www.egenseforsamlingshus.dk, 
på Facebook.dk/Egense forsamlingshus, på opslag lokalt og i Ugeavisen. 

Eva Agger, formand, tlf. 4014 4926, mail: evaagger@hotmail.com 
Susanne Riber, næstformand, tlf. 4030 2553, mail: gsriber@gmail.com 

NYHEDSBREV EGENSE-RANTZAUSMINDE BEBOERFORENING FORÅR 2021 



 
Logo        Aktiviteter i forsamlingshuset og på Grønningen - forår 2021          logo 

 
 
 
Grundet Corona er vores forårsprogram sat på pause. Det lykkedes os at 

gennemføre dele af vores efterårsprogram, og det er vi meget taknemmelige for. Vi 

kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om forårets program, men vi kan se at 

den planlagte aktivitetsweekend heller ikke kan afvikles. 

Vores opfordring er derfor: 

Hold godt øje med Facebook, hjemmeside og lokale opslag. 

Foredrag, liveforedrag Århus, borgermøde om lokalpuljemidler, musik, samvær, 

dejlig mad, dans og gymnastik 

 

            Der kommer gang i huset igen! 

 
Har du en god ide til samling/aktivitet der kan afholdes under hensyntagen til 

Coronaregler, hører vi meget gerne fra dig. 

 
 
 
 

            

 

            På gensyn dejlige dage Grønningen. 

 

 

Grundet Corona er vores forårsprogram sat på pause. 
Det lykkedes os at gennemføre dele af vores efterårsprogram, og det er vi 

meget taknemmelige for. 
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om forårets program, 

men vi kan se at den planlagte aktivitetsweekend heller ikke kan afvikles. 

Vores opfordring er derfor: 
Hold godt øje med Facebook, hjemmeside og lokale opslag. 

Foredrag, liveforedrag Århus, borgermøde om lokalpuljemidler, musik, 
samvær, dejlig mad, dans og gymnastik. 

 
Har du en god ide til samling/aktivitet der kan afholdes under 

hensyntagen til Coronaregler, hører vi meget gerne fra dig. 

På gensyn

AKTIVITETER I FORSAMLINGSHUSET OG 
PÅ GRØNNINGEN – FORÅR 2021 

På gensyn til dejlige dage på Grønningen

Der kommer gang i huset igen!


