DET SKER LOKALT
FEBRUAR • MARTS • APRIL • MAJ • JUNI | 2022
FÆLLES AKTIVITETER - I EN TID MED CORONA
Trods nedlukninger og stramme restriktioner har bestyrelsen for Lokalrådet bevaret optimismen
og har planlagt nogle fælles aktiviteter for første halvår 2022
Vi er dog bevidste om, at situationen hurtigt kan ændre sig, så vi kan blive nødt til at aflyse eller
udsætte det planlagte

SPIS SAMMEN i AKTIVITETSHUSET
TORSDAG 17. FEBRUAR KL. 17.30
Menu: Forloren Hare med kartofler, sovs og tilbehør
Af hensyn til planlægningen:
Tilmelding til Bjarne Hansen helst på SMS 24 64 30 74 senest den 9. februar
Prisen er 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn, mens børn under skolealderen er gratis
Der kan købes øl, sodavand, kaffe/te og is til billige priser
Der betales ved spisningen med MobilePay eller kontant
Pris for ikke medlemmer er 75 kr.

ÅRSMØDE i LOKALRÅDET
TIRSDAG 22. MARTS KL. 19.00
På Årsmødet i Aktivitetshuset kan du høre om Lokalrådets aktiviteter,
økonomi, igangværende - og kommende projekter
Dagsorden iflg. vedtægterne
Efter den formelle del er der hyggeligt samvær,
hvor Lokalrådet er vært ved ostebord, vin og kaffe

HJERTESTARTER - KURSUS
TORSDAG 28. APRIL KL. 17.30
Vi vil gerne have, at så mange som muligt kan bruge hjertestarteren, der er opsat på Aktivitetshuset
Derfor inviteres alle til kursus i brug af hjertestarter og genoplivning
Underviser: Erik Madsen, Handest, der har erfaring på området og er uddannet instruktør
STED: AKTIVITETSHUSET

GÅTUR TIL GLENSTRUP SØ
MAJ MÅNED - DATO SENERE
Fælles spadseretur til Glenstrup Sø, hvor lokale guider fortæller på turen
Der bliver mulighed for forfriskninger undervejs og måske en dukkert ved den nye badebro

LOPPEMARKED
JUNI MÅNED - DATO SENERE
Vi forsøger at få opstillet boder med både ”professionelle” og lokale
Bl.a. vil inventar og ting og sager fra Forsamlingshuset og Klubhuset blive sat til salg
Børnene kan sælge overskud af legetøj
Salgsboder med forfriskninger og hjemmelavede produkter
STED: I OG VED AKTIVITETSHUSET

