Egense-Rantzausminde Beboerforening

Til opslagstavlen

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

Smuk udsmykning

NYHEDSBREV EGENSE/RANTZAUSMINDE BEBOERFOENING FORÅR 2022

NYHEDSBREV
BEBOERFOENING FORÅR 2022
Generalforsamling:EGENSE/RANTZAUSMINDE
torsdag d. 19. april kl. 19.30

ER VI I GANG IGEN:
Gratis adgang, med kaffe & lagkageSÅSÅ
ER VI I GANG IGEN:
Tak til alle jer, som indbetalte kontingent for 2021. Vi håber, at I også i 2022 vil støtte foreningen
Tak
til alle
jer,
som indbetalte
kontingent
for 2021.
Vi håber, at I også i 2022 vil støtte
og
indbetale
medlemskontingent
for 2022.
Kursus:
Fancy
pølser:
14 /4 kl.10-18.
fællesspisning:
18.30-22.00
Medlemsantallet
har stor
for voresfremstillingen
økonomi
i forsamlingshuset,
såtilbehør.
vi til stadighed
Kogebogsforfatteren
Stenbetydning
Larsen
instruerer
af fancy pølser og
foreningen
og indbetale
medlemskontingent
for 2022.
kan
og vedligeholde
huset og Grønningen.
Pris:udvikle
450 kr.incl
spisning. Gæstespisning:
125 kr. Der er kun 15 kursuspladser og 35 spisebilletter
Medlemsantallet
har
stor
betydning
for
vores
økonomi
i forsamlingshuset,
så vi til
Se
forårsprogrammet
på
bagsiden,
hvor
I
kan
læse
om
diverse
arrangementer.
Tilmelding: evaagger@hotmail.com tilmelding
senest
1/4.(kursus)
og 10/4 (gæstefællesspisning)
stadighed
udvikle
og vedligeholde
huset ogwww.egenseforsamlingshus.dk
Grønningen.
Se
omtalenkan
af alle
aktiviteter
på vores hjemmeside:

Arbejdsdag i forsamlingshuset: søndag 29. april kl. 11 - 15.
Se forårsprogrammet
på
bagsiden
,pr.hvor
I kan vilæse
om
arrangementer.
Se
Ønsker
du nyhedsbreve
direkte
mail,
brug
for diverse
opdatering
af det
allearbejdende
mailadresserDer er opgaver
ude og inde.
Vi sendt
har hårdt
brughar
for din
hjælp!
Sandwich til
folk
omtalen
alle aktiviteter på
hjemmeside:
ne
i voresaf
medlemskartotek.
Duvores
skal derfor
sende dinwww.egenseforsamlingshus.dk
mailadresse til foreningens mailadresse:
regnskab@egenseforsamlinghus.dk
Bandfest:duonsdag
d. 16 majdirekte
kl. 21 –sendt
01. pr. mail, har vi brug for opdatering af alle
Ønsker
nyhedsbreve
Din
mailadresse
vil selvfølgelig
kun blive brugt
til direkte meddelelser fra foreningen.
Flere bands vil aftenen
afsløre sidste Du
nyt skal
fra den
sydfynske
mailadresserne
i voresigennem
medlemskartotek.
derfor
sendemusikscene.
din mailadresse til
Entre:
50
kr.
(forsalg
40)
Tilmelding/forsalg:
Julie
30330930
foreningens
mailadresse:
regnskab@egenseforsamlinghus.dk
Har
du ideer/forslag
til nye tiltag,
må du meget gerne henvende dig til:
Formand Eva Agger evaagger@hotmail.com Næstformand: Susanne Riber gsriber@gmail.com

Din mailadresse vil selvfølgelig kun blive brugt til direkte meddelelser fra foreningen.

OBS:
Sammen
med nyhedsbrev
er også
omdelt
stemmeseddel
til projekter
Har du
ideer/forslag
til nye tiltag,
må du
meget
gerne henvende
dig til:” 5700VEST”.
Læs mere: www.5700VEST.dk Ønskes kontakt til arbejdsgruppe: info@5700vest.dk
Formand Eva Agger (evaagger@hotmail.com) Næstformand: Susanne Riber (gsriber@gmail.com)
HUSK at påføre navn og adresse inden indbetaling af kontingentet

OBS: Sammen
med nyhedsbrev er også omdelt stemmeseddel til KA73
projekter” 5700VEST”.
Kontonr.

Reg.nr.

INDBETALINGSKORT

Læs mere :www.5700VEST.dk . Ønskes kontakt til arbejdsgruppe:info@5700vest.dk
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler

Navn:
Kontingent

Kreditornummer og beløbsmodtager

2012

88088263

Adresse:
Navn:Indbetalingskort
Postnr.:
Adresse:

By:

E-mail:
Postnr.:

By.:

Meddelelse til modtager

Kroner

Egense-Rantzausminde
Beboerforening
5700 Svendborg
Underskrift ved overførsel fra konto

Øre

Checkcifre

200
175 00
00

+73<

Betalingsdato

+88088263<

Dag

Måned

Kreditornummer og beløbsmodtager

88088263

Egense-Rantzausminde
Beboerforening
5700 Svendborg
Kvittering

Kroner

2022

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

År

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

FIK 732 (02.05) 255

Øre

200
175 00
00

AKTIVITETER I FORSAMLINGSHUSET OG
PÅ GRØNNINGEN – FORÅR 2022
Hvis ikke nyhedsbrevet havde været forsinket, af gode grunde, ville vores aktiviteter for Februar
og Marts også have stået her. Nu beretter vi bare, at der har være foredrag, fastelavnssøndag,
Dans for to, Yoga, aktivitetsdage - Altså vi er godt i gang.
Og så til detAktiviteter
du kan nåi endnu
LOGO
forsamlingshuset og på Grønningen – Forår 2022
LOGO
Århusforedrag 29/3 og 26/4 kl. 19-21
Hvis
ikke nyhedsbrevet
havde været forsinket ,af gode grunde ,ville vores aktiviteter for Februar og Marts
Flagermus
v/ Peter Madsen
også
have stået Mælkevejen
her. Nu beretter
vi bare,
at der har være foredrag, fastelavnssøndag, Dans for to, Yoga,
På rumsafari
v/Hans
Kjeldsen
aktivitets dage -

Fællesspisning og foredrag 31/3 kl. 18-22
Fællesspisning kl. 18-19. pris 75 kr. Foredrag 19.30-22 v/ Pia Johansen. Pris: 100 kr.
Hun
dynamik og betingelser for udvikling i landdistrikter.
Og
så taler
til detom
duhverdagens
kan nå endnu.
Tilmelding til spisning senest 24/3 til evaagger@hotmail.com Se opslag på Facebook
Altså vi er godt i gang.

Århusforedrag:29/3.kl. 19-21 :Flagermus v/ Peter Madsen+26/4:På rumsafari Mælkevejen v/Hans Kjeldsen

Store forskønnelsesdag
Grønningen
9/4 kl. 10-15
Sepris
opslag
henblik
på-22
opgaver
Fællesspisning
og foredrag .31/3
kl.18-22.Fællesspisning
kl. 18-19.
75 kr.med
Foredrag
19.30
.
v/ Pia Johansen Pris :100 kr. Hun taler om hverdagens dynamik og betingelser for udvikling i landdistrikter.
Borgermøde
angående
lokalplan
for efterskolegrunden
Tilmelding
senest 24/3.
til spisning
til evaagger@hotmail.com
.Se opslag Facebook19/4

kl. 19.30

Giv dit besyv med!

Store forskønnelsesdag Grønningen :9/4 kl.10-15.Se opslag med henblik på opgaver

Generalspisning
forsamling
20/4. Spisning kl. kl.
18-19,
Generalforsamling
kl. 19-21
Borgermøde
angåendeog
lokalplan
for efterskolegrunden.19/4
19.30.Giv
dit besyv med !
Gratis og med kaffe kage under alle punkter. Tilmelding senest 15/4 til evaagger@hotmail.com

Generalspisning og forsamling:20/4 .Spisning 18-19 .Tilmelding :evaagger@hotmail.com

Folkeafstemning
1/6 kl. 8-20
generalforsamling
19-21.Gratis
og medForsvarsforbehold
kaffe kage under alle punkter. Tilmelding senest 15/4.
Folkeafstemning
Forsvarsforbehold
:kl. 8 -20
Sommermad 1/6
og musik
17/6 kl. 18.30
Musiker Lasse Storms duo underholder mellem

retterne. Pris: 150 kr. Tilmelding senest 2/6 til evaagger@hotmail.com

Sommermad og musik .17/6 kl.18.30. Musiker Lasse Storms duo underholder mellem retterne.
Se opslag på Facebook og hjemmesiden.
Pris:150 kr. tilmelding senest 2/6 til evaagger@hotmail.com .Se opslag Facebook og hjemmeside.

SE
OGSÅOFTE
OFTE
VORES
HJEMMESIDE,
HVIS
LIGE ER
SE OGSÅ
PÅPÅ
VORES
HJEMMESIDE
HVIS DER
LIGE DER
ER OPSTÅET
ETOPSTÅET
NYT ARRANGEMENT:
ET NYT ARRANGEMENT.

Smugkig på efterår:

Smugkig
på efterår:
16-18
september
:Aktivitetsdage ,hvor alt kan ske.
16/-18/9:
Aktivitetsdage,
hvori dit
altforsamlingshus./Samarbejde
kan ske.
6/10 :Smagens
sprog-etnisk mad
Kulinarisk sydfyn.
6/10:
Smagens
sprog
–
etnisk
mad
i
dit
forsamlingshus.
Samarbejde
Kulinarisk sydfyn
7/10.Vildtmiddag genopstår efter Corona.
7/10: Vildtmiddag
efter
Corona.
Pønser
på musikalskegenopstår
indslag såsom
:Trio
Guldagger-Koncertfortælling om Sebastian
Pønser
på
musikalske
indslag
såsom:
Trio Guldagger – Koncertfortælling om Sebastian
og på aften med koret ”Four Jacks”
og på aften med koret ”Four Jacks”

TrineGospelkor
Grys Gospelkor
Trine Grys

Fællesspisning
lille stue
Fællesspisning
lille stue

Vælgermøde
Vælgermøde

