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
The Baronets: Fredag 10. februar kl. 20
Lasse Helner og The
Baronets spiller musik, det er svært
at sidde stille til.
NYHEDSBREV
EGENSE-RANTZAUSMINDE
BEBOERFORENING
FORÅR 2019
Tilmelding:evaagger@hotmail.com . Entré:100 kr.
I vores lokalområde har vi et dejligt forsamlingshus omgivet af et smukt grønt område, Grønningen, som vi alle må
værne
om og støtte.
Generalforsamling:
torsdag d. 19. april kl. 19.30
Formelt
forsamlingshuset
bestyrelse, og driften financiers ved udlejning. Men det nødvenGratis drives
adgang,
med kaffe af&beboerforeningens
lagkage
dige vedligehold og 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.
Kursus:
pølser:
14 /4 kl.10-18.
fællesspisning:
18.30-22.00
Alle,
der harFancy
indbetalt
medlemskontingent
i 2018
vil modtage opkrævning
for 2019 via PBS. Benyt derefter mulighed
Kogebogsforfatteren
Sten Larsen
instruerer
fremstillingen
fancy pølser
for
at tilmelde jer betalingsservice,
så vil betalingen
foregå
automatisk i deafkommende
år. Detog
viltilbehør.
være en fordel både for
Pris:
kr.incl spisning. Gæstespisning: 125 kr. Der er kun 15 kursuspladser og 35 spisebilletter
jer
selv 450
og foreningen.
Hvis
du ikke modtager
opkrævning via Nets/betalingsservice,
kan du
indbetale medlemskontingent
for 2019 på
Tilmelding:
evaagger@hotmail.com
tilmelding senest
1/4.(kursus)
og 10/4 (gæstefællesspisning)
følgende måde:

Arbejdsdag i forsamlingshuset: søndag 29. april kl. 11 - 15.

1. Indbetal via nedenstående indbetalingskort
DerBenyt
er opgaver
ude88090,
og inde.
haroghårdt
brug for din hjælp! Sandwich til det arbejdende folk
2.
Mobil Pay:
angivVi
navn
husk adresse.

Bandfest:
onsdag
d. 16
majhænder,
kl. 21 og
– 01.
Vi
har også brug
for flere
aktive
du er meget velkommen til at deltage i de to årlige og fornøjelige
arbejdsdage.
Skriv
til
Eva
eller
Susanne
Flere bands vil aftenen igennem afsløre sidste nyt fra den sydfynske musikscene.
Entre: 50 kr. (forsalg 40) - Tilmelding/forsalg: Julie 30330930

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
HUSK at påføre navn og adresse inden indbetaling af kontingentet
Reg.nr.

Kontonr.

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler
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Kontingent
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88088263
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AKTIVITETER I FORSAMLINGSHUSET OG
PÅ GRØNNINGEN – FORÅR 2019
Forud for folketingsvalget i 2019 vil der blive vælgermøde/debat, yderligere info senere.
Foredrag torsdag den 14. februar kl.19.30
”Kongen kommer, middelalderens rejsekongedømme og Danmarks første hovedstad; Nyborg”.
Museumsdirektør for Østfyns museer Erland Porsmose fortæller vores historie.
Efterfølgende generalforsamling.
Arrangør: Egense/Rantzausminde foredragsforening. Entre 60 kr. Kaffe kan købes.
Aktivitetsweekend : fredag den 1.marts til den 3.marts. Program:
Øl smagning, Refsvindinge bryggeri, fredag kl.19
Entre 175 kr. Tilmelding: karen.egense@hotmail.com
Indendørs loppemarked, lørdag den. 2 marts kl.10-15
25 private og beboerforening sælger ting og sager. Overskud fra beboerforeningsbod og café går til huset.
Lokalhistorisk arkiv holder åbent lørdag kl.10.00 til 15.00
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning søndag 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 26/2
Fællesspisning: onsdag den 6. marts kl.18.00. Store sal. Denne aften med kulturelt indslag.
Menu: Gammeldags kylling fra Allégården, brombærtærte og kaffe/the
Pris: Voksne: kr.85, børn over 8 år kr.40. Tilmelding til byplan@gmail.com senest 1/3
Foredrag torsdag den 14. marts kl. 19.30
”Ud af Jehovas vidner-et liv i friheden” v/ Jette Seidenschnur.
Jette Seidenschur fortæller om 33 år i Jehovas vidner og om prisen for at komme ud i friheden.
Arrangør: Egense/Rantzausminde foredragsforening. Entre kr. 60. Kaffe kan købes.
Dans for 2, tirsdage kl.18 - 19:30 i ugerne: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Afdansning fredag d. 22. marts.
Uformel og munter instruktion af Rene.
Pris: 1000 kr. pr. par. Tilmelding til connielangberg@gmail.com
Gullaschsuppe og generalforsamling torsdag den 21. 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 7. marts.
Tilmelding af hensyn til maden til evaagger@hotmail.com senest d. 18. marts.
Arbejdsdag i hus og på Grønning søndag d. 14. april kl. 10-15
Alle de minutter du kan deltage gælder denne dag, hvor Grønning og hus skal gøres klar til endnu en sæson.
Montering af nye hængekøjer, etablering bænke, maling kældertoilet, maling bænke, osv.
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.
Fællesspisning onsdag den. 12 juni kl.18.00 Ude eller inde, afhængig af vejret. (max. 40 pladser).
Denne fællesspisning bliver den sidste fra MADKO. Tusind tak til Marianne, Gitte, Birgit, Lise og Klaus,
der har lavet dejlig mad i 4 år. Nu overlader de gryder og initiativ til nye. Var det noget for dig?
Menu: lys fiskeret med hvidvin og en rabarber dessert med flødeskum. Kaffe og the.
Pris voksne: kr.85. Børn over 8 år kr.40. Tilmelding senest 5. juni til byplan@gmail.com
Legegruppe Inde og ude tirsdage og torsdage kl. 9.30-15.00
Kontakt og info på mail til Camilla: svendlill@gmail.com
Seniorgymnastik torsdage kl. 10.15-12.00
Information og tilmelding på tlf.: 6223 3019.

