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Nyhedsbrev nr. 1 - 2019 

Fredag d. 29. marts kl. 19.00 – Ølsmagning
Som noget nyt afholder vi en ølsmagning i Forsamlingshuset. Børge Ditlevsen kommer og
præsenterer 7 forskellige øl-typer.
Pris: 160,- kr.
Man skal tilmelde sig på forhånd ved at købe billet her, eller ved at tilmelde sig/betale via MobilePay
35994.
Har du problemer med tilmelding kan du ringe på 6177 6250.

Referat fra Generalforsamlingen 2019
Den 8. marts afholdt vi generalforsamling i Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening - læs
referatetet her.
Læs også formandens beretning om 2018 og de foreløbige tiltag i 2019 her.
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Fredag d. 5. april kl. 17.30 - Fredagscafé og fællesspisning i forsamlingshuset
Alle er velkomne - store som små.
Betal på forhånd via MobilePay 35994 og skriv antal personer. Eller send en sms til 6177 6250 senest
mandag d. 1. april.
Menu: Wienerschnitzler tilberedt af 3 lokale kokke.
Pris: Voksne kr. 75,-.  Børn til og med 12 år kr. 35,-.

Lørdag d. 6. april fra kl. 8.30 – Arbejdsdag med morgenkaffe
Vi starter med morgenkaffe hvor vi fordeler de forskellige opgaver.
De kommer primært til at foregå udenfor med oprydning og "forårsrengøring" på legepladsen.
Opretning af fliser og mure mursten fast efter hulmursisolering, m.m.
Er der nogen der vil sørge for morgenkaffe og frokost? Evt fra bålhytten. Ring eller send en sms til Jan
på 6177 6250.

Torsdag d. 25. april – Besøg på Wiebes arbejdsplads - Vejlskovgård Mælkeri
Vi mødes kl. 17.30 ved forsamlingshuset og kører samlet i egne biler.
Kl. 18.00 er vi derude og starter med en rundvisning, hvor vi skal smage komælk direkte fra koen
ligesom i gamle dage. Ellers fortæller Wiebe undervejs, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.
Vi vil være tilbage i Grumstrup ca. kl. 20.00, hvor vi giver øl/sodavand og pølser i bålhytten.
Hvis du selv kører direkte derud - kontakt evt. Wiebe på: 6142 4545
Sted: Vejlskovgård, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder.
På facebook: Vejlskovgaard Mælkeri.

Lørdag d. 18. maj kl. 10.00-16.00 - Loppemarked i Svinsager
Sted: Lervejen 7, 8660 Skanderborg.
Køb en stand for 100,-. Betal via MobilePay på 35994: Skriv "Loppemarked" i beskedfeltet.
Hvis du har noget du gerne vil af med, eller har spørgsmål, kan du henvende dig til Jan på 6177 6250.
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Kontingent
Vi har været rundt med Årsprogrammet for 2019 og vil i den forbindelse opfordre alle til at blive
medlem eller forny sit medlemskab af Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening.
Takster: 100,00 kr. pr. voksen/person - eller 200,00 kr. pr. husstand. Pensionister: 50,00 kr.
Du kan indbetale kontingent via Netbank til: Sparekassen Kronjylland: reg. 6191 kontonr. 9042 604
542
Eller via MobilePay: 35994.
NB! Husk at angive navn og adresse ved indbetaling.
Lav en automatisk overførsel i din netbank til forsamlingshusets kontonr. Så glemmer du ikke at
indbetale kontingent ;-)

Lørdag d. 15. juni fra kl. 14.00 - Sommerfest på sportspladsen.
Nærmere info når vi nærmer os.

Søndag d. 23. juni kl. 18.00 – Skt. Hans hos Helle og Aage på Kærsholm
Medbring selv kød til grillen, tilbehør, drikkevarer og service.

Hvis du ikke er interesseret i at modtage flere nyhedsbreve, kan du afmelde dig nederst eller sende en
mail med "nej tak" til nyhedsbrev@grumstrupweb.dk.

Med venlig hilsen

Grumstrup Forsamlingshus
 

Følg også med på vores facebooksider: Facebook/Grumstrup og opland eller Facebook/Grumstrup
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Forsamlingshus og Borgerforening.

Copyright © 2019 Grumstrup Forsamlingshus
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