BORGERFORENINGENS EFTERÅRSPROGRAM
2019

Velkommen - du sidder nu med
Borgerforeningens righoldige program for efteråret 2019,
vi håber I kan finde noget I kan lide, og at I aktivt bakker
op om foreningens arrangementer.

HUSK at betale kontingent for 2019/20
Kontingentet er på kr. 100,- for personer over 18 år og kr. 65,- for medlemmer over 65 år

Indbetales til Nordea: 0654 - 6610 157461-eller kontant ved alle arrangementer
MobilePay 47346 - husk at angive navn

Aarsdaledagen
Aarsdale borgerforening, Havnen,
SAAN løberne og Høkeren inviterer
igen i år til Aarsdaledagen.
Lørdag den 7/9 kl.: 13 - 18
for alle Aarsdaleboere og andre med
tæt tilknytning til byen.
der bliver hygge, sjov og kommen
hinanden ved, og igen i år det hyggelige
Aarsdaleløb, hvor I kommer rundt i byen,
quizer, kaster med bold og meget mere
flotte præmier.

Søndagsbrunch
Tag hele familien med til det
store morgenbord/brunch
Søndag den 15/9 kl.:10:30
Voksne 100,- børn 40,Max 80 personer
Tilmelding SENEST den 8/9
til Lene H - 5649 6517

Tøseaften
En aften for alle tøser og piger
Mette fra Bazement og Nordvig viser
det nye efterårs tøj med sko, smykker
og meget mere. I pausen let anretning.
Torsdag den 3/10 kl.: 19:30
entre kr.:100,tilmelding nødvendig - max. 80 pers.
til enten Lene 56 49 65 17
eller hos Bazement eller Nordvig.
senest den 26/09

HUSK det er muligt at spille både billard, bordtennis og petanque
i Aarsdalehuset - se nærmere på:
www.aarsdaleborgerforening.dk

Børnefamiliernes maddag
Til den travle børnefamilie, ingen indkøb,
ingen madlavning, ingen opvask kort sagt en afslapnings dag for forældrene.
VI KLARER DET HELE FOR JER.
Menu : endnu ikke fastlagt
Mandag den 7/10 kl.: 17:30
kr.: 60,- pr næse - børn under 6 år kr. 40,max.40 personer
tilmelding senest 23/9 til Lene S NB: kun på SMS 4047 5907

Loppemarked
Aarsdale gigant loppemarked afholdes igen - kom og find det du ikke
kan undvære, og det du mangler i samlingen.
25 private Aarsdaleborgere sælger ud af gemmerne.
Søndag den 13/10 kl.: 10 - 15
Øl, vand, kaffe, the og kage sælges i «loppe Cafeen» til loppepriser.
Interesseret i bord ? kontakt Lene på 3011 1393

15 år´s jubilæum
Omkring denne tid for 15 år siden,
var det første gang at Lene lavede
en «mad aften»
det fejrer vi sammen med Lene
med «en aften i nostalgiens tegn»
Fredag den 1/11 kl: 18:00
Hurtig tilmelding tilrådes max. 60 personer
pris : 100,- tilmelding til Lene
på 5649 6517 senest 18/10
Vidste du at du kan leje Aarsdalehuset som medlem af Borger-foreningen ? Kontakt
den ansvarlige for udlejning, Kirsten Clausen fra Bestyrelsen, for nærmere info.

Banko
Så er banko sæsonen skudt igang.
1. gang af 3
mandag den 4/11 kl.: 19:00
(dørene åbnes kl.:18:00)

Julemiddag
Så indkaldes der atter til fællesspisning Julemad med alt hvad det indebærer af
lækkerier - dette tilløbsstykke afholdes
Fredag den 15/11 kl.: 18:00
MAX 60 personer - kr.: 100,hurtig tilmelding nødvendigt
til Lene 5649 6517 senest den 9/11

Banko
Så er der banko.
2. gang af 3
mandag den 18/11 kl.: 19:00
(dørene åbnes kl.:18:00)

Børnefamiliernes maddag
Til den travle børnefamilie, ingen indkøb,
ingen madlavning, ingen opvask kort sagt en afslapnings dag for forældrene.
VI KLARER DET HELE FOR JER.
Menu : endnu ikke fastlagt
Mandag den 25/11 kl.: 17:30
kr.: 60,- pr næse - børn under 6 år kr. 40,max.40 personer
tilmelding senest 11/10 til Lene S NB: kun på SMS 4047 5907

Bestyrelsen 2019
Formand
Erik Mohr

2320 1220

erik@mohr.nu

Næstformand
Karen.l.Jacobsen

3018 2187

karen.lynn.jacobsen@brk.dk

Kasserer
Svend Erik Hjort Hansen

2049 7476

svele@hotmail.dk

Sekretariat
Karen.l.Jacobsen
Jørgen Mikkelsen

3018 2187
2982 8444

karen.lynn.jacobsen@brk.dk
jmnexoe@mail.dk

Medlemmer
Anny Kramer
4041 2035
Kirsten Clausen
5649 6882
Jens Orland
2332 6331
Frank (Lasse) Rasmussen 5649 6882
Arvid Lundbak Overgaard 4050 1658

anny.kramer@hotmail.com
kirsten.m.clausen@gmail.com
jeorl@mail.tele.dk
kirsten.m.clausen@gmail.com
lundbak@tdcadsl.dk

Suppleant
Steen Villemoes

steen@villemoes.biz

4081 8203

Har du forslag eller ideer til kommende arrangementer- er du velkommen
til at rette henvendelse til bestyrelsen - hvortil du også kan rette spørgsmål til forårets arrangementer.

HUSK at betale kontingent for 2019/20
Kontingentet er på kr. 100,- for personer over 18 år og kr. 65,- for medlemmer over 65 år

Indbetales til Nordea: 0654 - 6610 157461-eller kontant ved alle arrangementer
MobilePay 47346 - husk at angive navn

Julemarked
Aarsdales stolte og traditionsrige
JULEMARKED
Mange boder med nisser, og skønne ting til
julen, alt sammen håndværk i træ, papir, stof,
strik m.m.
Weekenden 23-24/11
begge dage fra 10:00 - 16:00
kaffe/øl/vand med kage/æbleskiver kan købes og nydes i julecafeen

Banko
Så er der banko.
sidste gang.
mandag den 2/12 kl.: 19:00
(dørene åbnes kl.: 18:00)

Juletræsfest

Julemanden har lagt vejen forbi
og har godteposer med til børnene
Fredag den 27/12 kl.: 14:30
entre ved døren kr.: 45,incl. kaffe og kage
børn u. 12 år gratis.

Ønsker du at få nyheder og oplysninger om arrangementer i Borger
foreningen, kan du tilmelde dig til vores nyhedsbrev på
www.aarsdaleborgerforening.dk - nyhedsbrev

Billard & bordtennis
Lokalet fungerer som en nøgleklub – dvs. at man skal ”købe” sig en
nøgle, der giver adgang. Medlemmer med nøgle kan reservere spilletid
– og derudover bruge lokalet så meget man vil i tidsrummet 7 – 22, når
der ikke er reserveret. Man kan reservere enten til billard eller til
bordtennis.
Man skal være medlem af Aarsdale Borgerforening, før man kan få en
nøgle. Prisen for at bruge billard og bordtennis er 200,- kr. pr. halvår.
Man skal betale et depositum på 50,- kr. for nøglen – som man får
tilbage, når nøglen returneres.
Har man en nøgle, kan man invitere gæster med. Man må ikke overlade
nøglen til andre – og man skal selv være til stede. Gæster skal betale
10,- kr. pr. gang.
Huset tilhører hele borgerforeningen – og derfor kan man ikke bruge
lokalet, hvis huset er udlejet eller der er fælles arrangementer, som ikke
kan forenes med spil.
Kontakt Claus Reinhold (23 82 59 23) eller Børge Martens (60 91 85 08)
for flere oplysninger eller for at bestille en nøgle.

Nørkleklubben
HVER MANDAG fra kl.: 14:00 - 16:00
2 hyggelige timer, hvor snakken går og strikkepindene gløder du behøver ikke at nørkle, for at deltage - bare kom og få en snak.
10,- kr.: pr gang.
Medbring selv kaffe og en kop.

HUSK at betale kontingent for 2019/20
Kontingentet er på kr. 100,- for personer over 18 år og kr. 65,- for medlemmer over 65 år

Indbetales til Nordea: 0654 - 6610 157461-eller kontant ved alle arrangementer
MobilePay 47346 - husk at angive navn

Efteråret 2019
Lørdag den 7/9

kl.: 13:00

Aarsdaledagen

Søndag den 15/9

kl.: 10:30

Brunch *

Torsdag den 3/10

kl.: 19:30

Tøseaften/modeopvisning *

Mandag den 7/10

kl.: 17:30

Familiemiddag *

Søndag den 13/10

kl.: 10:00

Loppemarked

Fredag den 1/11

kl.: 18:00

15 år´s jubilæumsmiddag *

Mandag den 4/11

kl.: 19:00

Banko (dørene åbnes kl.18:00)

Fredag den 15/11

kl.: 18:00 Julemiddag *

Mandag den 18/11 kl.: 19:00 Banko (dørene åbnes kl.18:00)
Lørdag den 23/11

kl.: 10:00 Julemarked

Søndag den 24/11

kl.: 10:00 Julemarked

Mandag den 25/11 kl.: 17:30 Familiemiddag *
Mandag den 2/12

kl.: 19:00 Banko (dørene åbnes kl.18:00)

Fredag den 27/12

kl.: 14:30 Juletræsfest

* Tilmelding nødvendig - begrænset antal pladser

www.aarsdaleborgerforening.dk
HUSK at betale kontingent for 2019/20
Kontingentet er på kr. 100,- for personer over 18 år og kr. 65,- for medlemmer over 65 år

Indbetales til Nordea: 0654 - 6610 157461-eller kontant ved alle arrangementer
MobilePay 47346 - husk at angive navn

