Storring Forsamlingshus
Efteråret 2018

Motionsgymnastik

Oktober

Tirsdag kl. 16.30 - 17.45
Første gang den 18. september

Lørdag den 6. oktober

Gymnastikken består af
opvarmning, balance og
smidighedstræning, koordination
og afspænding.
Pris for sæsonen til påske kr. 375,Alle er velkomne.

Irsk aften 6. oktober:
Vangsgaard & Gleesborg
Generalforsamling
Højskolesang og kaffebord
Juletræsfest
Motionsgymnastik

Tilmelding til instruktør Ellen
Mikkelsen tlf.: 40105230.

Irsk aften:
Vangsgaard & Gleesborg
Vi byder på irsk stuvning kl. 19 og
irsk folkemusik med Louise
Vangsgaard og Christian Gleesborg
kl. 20. Glæd jer til at opleve to
erfarne folkemusikere, som nok
skal skabe liv i forsamlingshuset!
Entre kl 19 med mad og musik: 200
Entre kl 20 alene med musik: 135
I baren finder du en god øl, der
passer til maden og musikken.

Har du en idé til en ny aktivitet i
forsamlingshuset? Så kan vi
måske fortælle om den på denne
plads i vores næste folder..

Tilmelding til Flemming Staub,
Solhøjparken 20, tlf. 51 57 67 42,
flemming.staub@gmail.com
Betal ved indgangen, kontant eller
på mobile pay 51 57 67 42.

Mandag den 29. oktober kl. 19.30

December

Generalforsamling
29. december kl. 14.00
Forsamlingshusets ordinære
generalforsamling. Alle nuværende
og kommende medlemmer er
velkomne. Forslag til dagsorden
indleveres til formand Karina
Lauridsen på Solhøjparken 15 eller
karina2c@hotmail.com i god tid.

Juletræsfest
Vi pynter juletræet og håber, at
julemanden kommer forbi og hilser
på de små, som han plejer.

Tak for din støtte!
Kontingent:
Kr. 150,- for enlige og pensionister
Kr. 300,- for par.
Betaling før 1. oktober 2018
gælder for 2017/18, betaling efter
1. oktober gælder for 2018/19.
Betal venligst med bankoverførsel:
Reg. 9436 Kontonr. 4360 030 526

November

STORRING FORSAMLINGSHUS,
LILLERINGVEJ 14, STORRING.

12. november kl. 19.30
Kaffebord og Højskolesang

UDLEJNING: 86 95 01 32

Højskolesangbogen er populær i
disse år, og med god grund. I
forsamlingshuset er vi med på
noderne, fordi en sangaften gør én
glad. Vi inviterer endnu en gang til
kaffebord og højskolesang med Pia
Labohn ved klaveret.
Kaffe med kage: 20 kr.
Tilmelding på tlf / sms 51 57 67 42

Følg med på
facebook.com/StorringForsamlingshus

