
NYHEDSBREV EGENSE-RANTZAUSMINDE BEBOERFORENING FORÅR 2020

Vores dejlige forsamlingshus og Grønningen er blevet 5 år. Vi ser tilbage på de første 5 år med glæde og taknemmelig
hed. Glæde over  den store udlejning  og brug af Grønning og taknemmelighed over så godt alle lejere og brugere passer 
på hus og Grønning. 
Formelt drives forsamlingshuset af beboerforeningens bestyrelse, og driften financiers ved  udlejning. Men det nød
vendige vedligehold og den ønskelige videreudvikling koster også. Derfor har huset brug for dit medlemskab til at sikre 
dette. Et medlemskab koster kr. 200. Tak til dig der støtter forsamlingshuset. Medlemskab tegnes for og følger et  
kalenderår.  Benyt meget gerne mulighed for at tilmelde jer betalingsservice, så vil betalingen foregå automatisk i de 
kommende år. Det vil være en fordel både for jer selv og foreningen. 
Hvis du ikke ønsker at være  tilmeldt betalingsservice kan du indbetale medlemskontingent for 2020 på  
følgende måde: 

1. Indbetal via nedenstående indbetalingskort
2. Benyt Mobil Pay: 88090, angiv navn og husk adresse.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                            
Vi har også brug for flere aktive hænder, og du er meget velkommen til at deltage i de to årlige og fornøjelige arbejds
dage. Skriv til Eva eller Susanne .Første arbejdsdag er 13.04.2020 2.påskedag kl.1015 

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 

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:

2020



FOREDRAG  torsdag den 13.februar kl.19.30 ”Mærsk koncernen og ”Skibsrederen”      
Forfatter Søren Ellemose  fortæller om  Mærsk koncernen i 25 år. Efterfølgende generalforsamling.  
Arrangør :Egense/Rantzausminde foredragsforening. Entre 60 kr. Kaffe kan købes.  

FASTELAVNSGUDSTJENESTE og TØNDESLAGNING søndag 23.februar kl. 14.00.      
Gratis adgang men medbring kager/boller til fælles bord. Rantzausminde brugs donerer godteposer. Arrangeres i 
fællesskab mellem: Egense menighedsråd, forældre, Rantzausminde brugs og Egense/Rantzausminde beboerforening. 
Tilmelding til evaagger@hotmail.com senest den 15/2  

AKTIVITETSWEEKEND : fredag den 6.marts til den 8.marts. Program:      
Fredag kl.19 ”Vinsmagning og Tapas” Lokal vinimportør arrangerer smagning af italiensk vin. Entre: 245 kr.
Lørdag 11-14 ”Loppemarked unge”. Der byttes /sælges tøj, ting accessoires. Stadeholdere under 22. Alle kan handle. 
Tilmelding bod: 20 kr. på mail:marockles@hotmail.com  
lørdag kl.11.00 til 14.00 :Lokalhistorisk arkiv holder åbent .Visning sognefilm ligeledes 11-14 
Lørdag 13-16: ”Byg en hule” workshop på åsen. 
Lørdag 13-15:” Smag verden” for 100 kr. kan du smage egnsretter fra 10 forskellige lande. 
Forsalg billetter:stinespangsege@gmail.com 
Lørdag: Kl.10-14: Bag et surbrød. Kursus v/ Mia Lundshøj. Pris 150 kr. 
Tilmelding :evaagger@hotmail.com 
lørdag kl.18.30: Fællesspisning med musik :Kaj Webers trio ”GåtIkom” Akustisk smuk blues.  
Entre:100 kr.Tilmelding:evaagger@hotmail.com 
søndag den. 8 marts kl.11-15: Indendørs Krea/loppemarked.      
25 private og beboerforening sælger ting og sager. Overskud fra beboerforeningsbod og café går til huset. 
Beboerforening modtager gerne nips tøj,husgeråd mm. Ikke møbler. Kontakt: evaagger@hotmail.com 
Søndag 1112: vejledning beskæring af frugttræer. Niels Petersen        

FOREDRAG torsdag den 12. marts kl. 19.30   ”Rusland-mere end bare Putin”
DR’s Ruslandskorrespondent :Matilde Kimer taler om Putins konfrontation med vesten ,og om almindelige russere.        
Arrangør: Egense/Rantzausminde foredragsforening i samarbejde med FOF Entre kr. 60. Kaffe kan købes. 
Tilmelding påkrævet: Kirsten Wurtzen Tlf:20692545. entre 100 kr for ikke medlemmer af foredragsforening. 

DANS for 2, tirsdage kl.18-19:30 i ugerne:  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13     
Afdansning fredag d.27 marts. Uformel og munter instruktion af Rene. 
Pris: 1000 kr. pr. par. Tilmelding :vibekehallas@hotmail.com 

”LIVE FOREDRAG” Århus universitet kl. 1921.30. Formentlig uge :10+11+14+17. Se opslag hjemmeside/facebook 

GULLASHSUPPE og GENERALFORSAMLING tirsdag den 17. marts kl. 18        
Nyd en gratis middag og opnå lokal indflydelse  kom til generalforsamling i Beboerforeningen! Forslag til 
generalforsamling skal være os i hænde senest den 17. marts 2020.        
Tilmelding af hensyn til maden til evaagger@hotmail.com senest d. 12. marts. 

ARBEJDSDAG i hus og på Grønning søndag d. 13. april kl. 10 - 15. 
Alle de minutter du kan deltage gælder denne dag, hvor Grønning og hus skal gøres klar til endnu en sæson. 
Se opgaver senere på opslag og Facebook og tilmeld dig én af dem. Det er altid hyggeligt at være med. 
Tilsagn til evaagger@hotmail.com så forfriskninger og frokost kan fremskaffes i passende mængder. 

SENIORGYMNASTIK torsdage kl. 10.15 - 12.00. 
Information og tilmelding på tlf.: 6223 3019. 

FÆLLESSPISNING torsdag 28.05 kl 18. Orientalsk tema. Voksne :85 kr. børn 40 kr
Tilmelding :gsriber@gmail.com senest 20.05.2020. 

LEGEGRUPPE HJEMMEPASSEDE BØRN: Onsdage 9-15.Kontakt:nanabuur@outlook.dk 

MIN KØKKENHAVE: Fyraftens haveinspiration: Tirsdage 16.30-18.30. 31/3+28/4+5/5+9/6  
pris pr. gang ,incl .kaffe og kage ,50 kr. Herve Lognonne fortæller og lærer fra sig. Se emner og indhold på vores 
hjemmeside/ facebook. Opslag i lokalområdet.

AKTIVITETER I FORSAMLINGSHUSET OG  
PÅ GRØNNINGEN – FORÅR 2020 


