
I vores lokalområde har vi noget helt unikt!
Vi har Fremtidens forsamlingshus og Grønningen. Midt i landsbyen og tæt på “kanten” har vi en 
succes, som vi alle må værne om og udvikle.
Alle kan få deres plads i succésen ved at blive medlem af Egense-Rantzausminde Beboerfoening 
for 200 kr om året (55 øre dagligt). Du kan betale enten
•	 via mobilepay: 88090
•	 via fast bankoverførsel på reg nr. 0815 konto nr. 454737
•	 Eller ved at overfør via indbetalingskort: +73 +88088263
Så et du med til at sikre at huset og Grønningen ikke forfalder, men videreudvikles.
Hold øje  med aktuelle aktiviteter og opgaver på  www.egenseforsamlingshus.dk, på Facebook.
dk/Egenseforsamlingshus, på opslag lokalt og i ugeavisen.
Skal din andel i succesen være større og med mulighed for indflydelse/oplevelser så skriv til :
evaagger@hotmail.com og kom med på områdets mest hippe mailingliste.

Eva Agger, formand, telf: 40144926, mail: evaagger@hotmail.com
Susanne Riber, næstformand, telf: 40302553, mail: gsriber@gmail.com
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Aktiviteter i forsamlingshuset og på Grønningen - forår 2018

Debataften  torsdag d.1. marts kl.19.30
Tilbagemeldning på evalueringen fra Lokale-og Anlægsfonden. Herudover debat om hvordan vi fremadrettet 
bruger huset. Vi håber på stort fremmøde.

Aktivitetsweekend fredag d. 2 - søndag d. 4 marts (bla. loppemarked lørdag d.3 marts kl.10 - 15)
Åbent hus for afprøvning af alle gode ideer, som I har lyst til at afprøve.
Foreløbigt aftalt: Børnerestaurant  fredag d. 2.marts kl. 16 - 20 
Kontakt evaagger@hotmail.com med din gode ide.
Kan du ikke denne weekend holder vi åbent hus igen d.14. - 16. september.

Børnerestaurant fredag d. 2. marts kl.16 - 20. Kun 10 kursuspladser for børn mellem 8 og 14 år!
Børnene mødes kl 16 og tryller en 3.retters menu frem til deres forældre sammen med Michael Hansen fra Kuli-
narisk Sydfyn og Anne Hjorteberg fra Byens Gårdbutik.
Pris: 100 kr pr tilmeldt barn der laver mad. 100 kr. pr. forældre og 50 kr. pr søskende.
Arrangeres af Madko-gruppen som en del af aktivitetsweekenden.
Tilmelding: birgithedegaard52@gmail.com.

Dans for 2 tirsdage kl.18 - 19:30 i uge 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18.
Uformel instruktion af Rene. Afdansningsbal fredag d. 4. maj.
Pris: 800 kr pr. par. Tilmelding: connielangberg@gmail.com

Foredrag torsdag d. 8. marts kl. 19:30
Journalisten Ann Mariager fortæller om de tanker kvinder gør sig om ægteskab, familie, karriere og venskaber. 
Foredraget tager afsæt i bogen ”Velopdragne kvinder”.
Arrangør: Egense/Rantzausminde Foredragsforening. Entré kr. 50. Kaffe kan købes.

Gullasch og generalforsamling torsdag d.15. marts kl. 18
Nyd en gratis middag og opnå lokal indflydelse - kom til generalforsamling i beboerforeningen!
Tilmelding af hensyn til madholdet til evaagger@hotmail.com senest d. 11. marts.

Ølsmagning fredag d. 16. marts kl 19:30
Reservér endelig datoen selvom detaljer ikke er på plads. Det bliver mageløst.
Følg detaljer på hjemmeside, opslag og facebook.
Tilmelding til karen.egense@hotmail.com

Store Forskønnelsesdag på Grønningen mandag d. 2. april kl.10 - 15.
Alle de minutter du kan deltage gælder denne dag, hvor Grønningen skal gøres klar til endnu en sæson.
Det er altid hyggeligt at være med.
Tilsagn til evaagger@hotmail.com så forfriskninger og frokost kan fremskaffes i passende mængder.

Fællesspisning  søndag d. 6. maj kl.11.
Dejlig, guidet gåtur, hvor vi ser efter fugle og nyder  vores smukke natur.. Herefter indtages medbragt frokost i 
hængekøjeteltet.
Af hensyn til bord/bænkeopstilling tilmelding til Klaus på byplan@gmail.com

VoxVenue koraften  onsdag d. 23. maj kl. 19.
Velklingende korkoncert med 20 mands koret Vox Venue. Slå ørerne ud og nyd det sammen med din kone/
mand/kæreste/nabo/ven eller?
Det koster kun 50 kr.

Jazz og Pizza i juli.
Dato følger.


