Annemarie Mogensen (missan) Tlf. 56 49 28 31
Lisbeth Mortensen
Tlf. 24 40 24 87
Medmindre andet er anført ved arrangementet.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vores kasser gennem 16 år Johannes Grønnegaard har
besluttet at han stopper til næste generalforsamling.
Er der nogen der har lyst til at arbejde med i vores dejlige
forening, så tag en snak med Yvonne eller Johannes.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer
en dejlig sommerferie
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Der er mulighed for at få nyhedsbrevet på E-mail
Skriv til Johannes Grønnegaard på 1428ij@gmail.com
at du/i vil modtage nyhedsbrevet på E-mail
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Sidste banko inden sommerferien er onsdag d. 10 juli
Vi starter op igen onsdag d.28. august.
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Banko

Nyhedsbrev nr. 2 2019

Husk sommerrevyen d. 27 juni for dem der har købt billetter
til dette arrangement.
Vi køre fra Snogebæk kl. 1715 og fra fritidshuset kl. 1730
Alle billetter er solgt!
Husk at grillfesten er d. 5 juli kl. 1730
Harmonikahorrana spiller så vi kan få en sving om i varmen.
Der bliver solgt amerikanske lotteri ved indgangen.
Pris 200 kr. Tilmelding senest d. 26 juni.
Efter sidste banko, onsdag d. 10. juli holder vi sommerferie
vi starter igen onsdag d. 28 august med banko.
Herefter med diverse arrangementer henover efteråret.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi tager en tur i det grønne, hvor vi ender er en overraskelse
som sædvanligt. Der vil være opsamling med bus.
Den starter fra Paradisvej kl. 930 så fra fritidshuset kl. 945, og
Snogebæk kl. 1000
Pris bliver 200 kr. alt incl. Tilmedling senest d. 4 september
Tur I er tirsdag d. 10 september.
Tur II er torsdag d. 12 september.
Tilmelding KUN til Lisbeth Tlf. 24 40 24 87
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

D. 11 oktober kl. 1730 har vi høstfest med varmt mad fra
fritidshuset køkken og Niels Erik Kofoed spiller op til dans så
vi kan få rørt benene.
Der sælges amerikanske lotteri ved indgangen.
Pris 200 kr. Tilmelding senest d. 2. oktober
Den 7. november kl. 1400 har vi fordrag med Bjørn Pedersen
der fortæller om sine 35 år i redningsvæsnet.
Der serveres kaffe og kage til arrangementet.
Pris 50 kr. Tilmedling senest 6. november.
Den 14. november kl. 1900 tager vi til modeopvisning hos
Simon Madsen i Rønne, hvor de viser noget af det flotte tøj
de har. Der vil blive serveret en lille forfriskning.
Vi har bestilt bus, den køre fra Snogebæk kl. 1745 og fra
Fritidshuset kl. 1800
Pris 50 kr. Tilmedling senest 13 november.
Den 19. januar 2020 kl. 1400 er der nytårskoncert i Allinge
med Henrik Krogsgaard promenadeorkesteret og solister.
Prisen bliver 415 kr. inkl. bus. Der er et begrænset antal
billetter som bliver solgt efter “først til mølle princippet”.
Vi køre fra Snogebæk kl. 1100 og fra fritidshuset kl. 1115
Tilmedling og betaling skal ske til Missan tlf. 56 49 28 31

