
Egense/Rantzausminde Beboerforening
Nyhedsbrev forår 2016

Formanden og hele bestyrelsen kan med glæde og taknemmelighed konstatere, at hovedparten af vores planer 
og visioner er opfyldt. Vores ”fremtidens forsamlingshus” er nu 1 år gammelt. Vi mener, der har været meget 
samvær, læring, bevægelse, fest, natur, kultur og debat. Alle generationer har været i spil og alt med streg under 
forsamling. Nøjagtigt, som vi drømte om.

I vores første år som ”Fremtidens forsamlingshus” er efterspørgslen steget væsentligt. Vi har rigeligt rundet  
100 udlejninger. Herunder også flere hverdagsaktiviteter. Af nye har vi sagt velkommen til senioridræt,  
legestue, yoga og tango.Vi håber listen vokser sig lang og varieret. Vi vil også gerne byde alle tilflyttere til  
området hjertelig velkommen i huset. Det går helt godt med tilflytningen!!!
Alle, nye som gamle beboere i vores område, må meget gerne byde ind med kompetancer, ønsker og ideer til 
huset.
Skriv til: evaagger@hotmail.com, så vil du blive kontaktet.

Vi har brug for alle, der på den ene eller anden måde har lyst til at bidrage. Jeg gentager, helt ifølge  
traditionen, at jo flere jo bedre. Hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med vedligehold af det nye forsam-
lingshus og udearealerne er nogle af de opgaver, vi kan bruge folk til. Det er vores erfaring, at arbejde med 
disse praktiske opgaver ofte er nogle sjove timer i samvær med andre lokale. 
Man kan følge forsamlingshusets aktiviteter på facebook og på egenseforsamlingshus.dk.
 
Håber vi ses i forsamlingshuset, og at du vil benytte lejligheden til at indbetale kontingent. 
Det koster kun 200 kr. gælder et helt år og giver gratis entre til medlemsfesten 5. februar 2016. 

Vi er umættelige når det gælder medlemmer 6

Eva Agger,formand, tlf.40144926. Mail:evaagger@hotmail.com
Susanne Riber, næstformand, tlf.40302553.Mail: gsriber@gmail.com
 
Husk at påføre: E-mail adr., navn og adr. på din indbetaling.
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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
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AKTIVITETER I FORSAMLINGSHUSET FORÅR 2016
Ikke anførte detaljer under hvert arrangement kan, tættere på afviklingsdato, ses på: 

www.egenseforsamlingshus.dk, eller opslag lokalt eller på facebook.

Fællesspisning: 13/1+31/3+10/5+15/6, kl. 18.00. Kun 40 pladser! 
Altid så økologisk og velsmagende som muligt. Særdiæt kan aftales forud.
Tilmelding: Se under dato i kalender hjemmesiden. Pris: 75 kr./35 børn 5-14 år

Foredrag: torsdage 14/1+11/2+10/3, kl.19.30.
14/1: Tv journalist Karsten Lund fortæller om sine bøger.
11/2: Vicepolitikommissær Amir Rashid fortæller om sin karriere.
10/3: Forfatter Leif Davidsen fortæller om sine romaner (med FOF)
Arr.: Egense Rantzausminde foredragsforening,

Medlemsfest med cowboy-tema: fredag 5. februar, kl. 18.30.
Fest efter alle kunstens regler og overraskelser. Kun 75 billetter.
Tilmelding: evalauritzen@mail.dk, senest 23. januar.
Entre: 100 kr. (gratis for medl.). Madbillet alle: 100 kr.

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagningsfest: 7. februar, kl.14.00.
Først gudstjeneste i salen, så ”katten af tønden”, og kage med kaffe.
Arrangeret af:Rantzausminde brugs, Egense/Rantzausminde beboerforening og Egense menighedsråd.
Tilmelding: evaagger@hotmail.com

Dans for 2 – tirsdage kl. 18-19.30 ugerne: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17.
Uformel og munter instruktion af René. Afdansningsbal fredag 29/4. 
Kr. 900 pr. par. Tilmelding til: langbergsorensen@svendborgmail.dk

Vinsmagning og hjemmelavede tapas: torsdag 25. februar, kl. 19.00.
Vi skal smage vinfruens deilige vine og tapas.
Tilmelding: karen.egense@hotmail.com, senest 20. februar.

Madkursus og spisning: lørdag 12. marts, kl.10-16 (kursus) 
kl. 18.00 (spisning)
Program ikke helt på plads i skrivende stund, men det bliver inspirerende.

”Store forskønnelsesdag”: søndag 13. marts, kl.13-16.
Vi opfordrer til at samle skrald og til at vaske vejskilte. Klokken 15 inviteres alle til kaffe / kage 
(10 kr.) i madpakkehuset. Giv gerne et vink om deltagelse. 

Gullash-Gennemgang-Generalforsamling: torsdag 17. marts kl.18.
Tilmelding af hensyn til madholdet til: evaagger@hotmail.com, senest 14/3

Urter + Øhavs sti + udepizza: torsdag 30. juni kl. 16.30-20.30
Tovholder: Ulrik Boel.


