PROGRAM 2019/2020
LUND-VINDE-RESEN
FORSAMLINGSHUSFORENING

Besøg vores hjemmeside
www.vindeforsamlingshus.dk
der løbende opdateres med nyheder.

Sæt X i kalenderen
8/11 2019 Sæsonen starter med vores faste
tradition - en forrygende morsom dilettant –
selvfølgelig med stegt flæsk og
persillesovs. Dernæst hyggeligt samvær.
Pris pr. person i alt kr. 150,00
Bestil bord senest den
4/11 2019 på telefon 97520290

Tag venner og familie med til en super hyggelig
aften med forrygende underholdning.

19/3 2020 Foredrag med Søren Vester

Søren Vester, designer og moderne bonderøv
fra Thise i Salling, fortæller om det gode
landsbyliv og om at være kreativ og se
mulighederne, der hvor man bor.
Pris pr person kr. 150,00 –
inkl. en sandwich samt 1 øl/vand.
Tilmelding senest 12/3 2020 til
Hanne på 31270088 – gerne SMS

ARRANGEMENTSKALENDER
August 2019
• 15/8 2019 kl. 19.00 - Vinde Amatørerne starter øveaften til dilettant. Alle
interesserede er velkomne – om man gerne vil være med på eller bag
scenen.
Kontakt: Inge Nielsen 30567019. Hanne Eiskjær 31270088.

Oktober 2019
• 9/10 2019 Madlavning for mænd.
Kurset starter onsdag den – 9/10 2019 med undervisning hver 14. dag (i alt
8 aftener). Prisen andrager kr. 600,00 for medlemmer og kr. 800 for ikkemedlemmer + materialer pr. deltager for hele kurset. Begrænset antal
pladser.
Kontakt: Inge Nielsen 30567019.

November 2019
• 7/11 2019 Dilettant kl. 19.00 – med kaffebord. Pris kr. 75,00
• 8/11 2019 Dilettant kl. 18.00 – med spisning og efterfølgende hyggeligt
samvær. Pris kr. 150,00

•
•

19/11 2019 Lotterispil kl. 19.00 – igen med mange gode gevinster.
25/11 2019 Lotterispil kl. 19.00 – igen med mange gode gevinster.

Februar 2020

•

3/2 2020 Generalforsamling 2020
Generalforsamling i Lund-Vinde-Resen Forsamlingshusforening
afholdes mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00. Efter Generalforsamlingen serveres et let traktement.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Marts 2020

•

19/3 2020 kl. 19.00 – Foredrag med Søren Vester.
Søren Vester kan med sin fortælleglæde og entusiasme inspirere tilhørerne til
at føre deres egne drømme og ideer ud i livet og blive aktive deltagere i deres
egne lokalsamfund.
Søren Vester er uddannet designer fra Danmarks Designskole, og han
beskæftiger sig med indretning og skæve vinkler. Hør om hvem er Søren og
hvad laver man egentlig som kreativ bonderøv med et sprog, der er alt andet
end rigsdansk og et humør der får selv en græde kone til at smile
Pris kr. 150,00 inkl. en sandwich og 1 øl/vand. Betaling skal ske ved tilmelding
via bankoverførsel eller via mobile pay. Tilmelding senest den 12/3 2020 til
Hanne Eiskjær på mobil 31270088 – gerne SMS.

En god ramme om din fest
Vinde Forsamlingshus, Vindevej 102, 7800 Skive
www.vindeforsamlingshus.dk
Bestillinger modtages på tlf. 97 52 02 90
(NB! Egne drikkevarer må medbringes)
Kontingent kan overføres via home banking eller indbetales kontant til
Sparekassen Vendsyssel
På konto 9070 2600052678
Eller via mobile pay på 99625 –
Anfør venligst navn og adresse ved betaling med mobile pay
Betaling af kontingent inden 31/10 2019.
Medlemskabet af foreningen koster kr. 125,- årligt, hvorfor vi fortsat
opfordrer til, at der tegnes medlemskab af foreningen. (Ingen personlig
hæftelse.)
Vi håber på din støtte til Forsamlingshuset.
Bestyrelsen i Lund-Vinde-Resen Forsamlingshusforening:
Anders Daugbjerg
97 51 17 19/21 24 67 04
Formand
Inge Nielsen
30 56 70 19
Hanne Mikkelsen
97 52 40 70
Næstformand
Anders Daugbjerg 21 24 67 04
Hanne Eiskjær
97 52 79 52
Kasserer
Louise T. Hansen
60 66 92 10
Inger Nielsen
21 75 83 36
Sekretær
Hanne Eiskjær
31 27 00 88
Bestyrelsesmedlem Inger Nielsen
21 75 83 36

