DET SKER LOKALT
SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER | 2022
SPIS SAMMEN AFTEN
TIRSDAG 27. SEPTEMBER KL. 17.30
Menu: ”Taco-tirsdag” - Mexicansk grillmad
Af hensyn til planlægningen: Tilmelding til Michael Østergaard på SMS 31 35 67 07
senest fredag 23. september. Prisen er 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn
Børn under skolealderen er gratis. Der kan købes øl, sodavand, kaffe, te og kage
Der betales ved spisningen med MobilePay eller kontant. Pris for ikke medlemmer er 75 kr.
STED: AKTIVITETSHUSET i HANDEST

HALLOWEEN PÅ VETERANBANEN
TORSDAG 20. OKTOBER KL. 18.00
Halloween aftentur med veterantoget fra Mariager kl. 18 til Handest med indlagt (u)-hygge
Alle børn, der møder med et udhulet græskar/græskarlygte kommer gratis med ifølge med en voksen
Billetter skal købes online på forhånd og udprintes - samt medbringes på stationen
STED: MARIAGER STATION OG ANKOMST HANDEST STATION KL. CA. 18.45
Forskellige aktiviteter i Handest - hvorefter toget returnerer til Mariager omkring kl. 19.30

HJERTESTARTER - KURSUS
TIRSDAG 25. OKTOBER KL. 18.30
Vi vil gerne have, at så mange som muligt kan bruge hjertestarteren, der er opsat på Aktivitetshuset
Derfor inviteres alle - både nybegyndere og andre,
der trænger til at få genopfrisket deres færdighed - til kursus i brug af hjertestarter og genoplivning
Underviser: Erik Madsen, Handest, der har erfaring på området og er uddannet instruktør
STED: AKTIVITETSHUSET

NOT-FISKERI VED SHETLANDSØERNE
TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 19.00
”På Not-Fiskeri efter makrel ved Shetlandsøerne”. Mogens Kruse, Onsild, vil fortælle
og vise film fra turen. En hyggelig aften med spændende fortælling om egne oplevelser
Der kan købes øl, sodavand, kaffe, te og kage
STED: AKTIVITETSHUSET

FORMIDDAGSCAFE
FREDAG 18. NOVEMBER KL. 10.00
Kirkesanger Søren Kjærgaard og organist Dan Selchau fra Oue og Valsgård kirker fremstiller med
fortælling og musikledsagelse Selma Lagerlöfs smukke legende om julerosen
Kom kl. 10 og drik en kop kaffe til et rundstykke først
ARR. GLENSTRUP MENIGHEDSRÅD i AKTIVITETSHUSET

JULETRÆET TÆNDES
SØNDAG 27. NOVEMBER KL. 14.00
Børn og voksne tænder juletræet og julehygger på 1. søndag i advent
Der kan bl.a. købes lækkerier, som hører julen til
ARR: HANDEST KULTUR OG IDRÆT i AKTIVITETSHUSET

