Østerlars september 2022.

Nyt fra Østerlars Borgerforening.
Vi vil hermed gerne informere Jer om de arrangementer, som vil foregå i løbet af det næste halve
års tid. Vi håber igen i år at det bliver godt modtaget og der vil være noget for enhver smag.
ALLE arrangementer er åbne for ALLE interesserede. ALLE er Velkommen.
Lørdag d. 1. oktober kl. 14.00.

BANKOSPIL i Multihusets gymnastiksal. Dørene åbnes kl. 12.
Mange fine sponsorerede gevinster.
Salg af Kaffe/The/kage a` 25 kr.
Lørdag d. 15. oktober kl. 14.00.
Vi mødes ved Bornpark, Gudhjemvej 27 og spiller minigolf. Hver især
betaler indgang kr. 54.00 pr. næse. + 25 kr. til kaffe/te/cacao og
rabarbertærte med softice, hvis det ønskes. Borgerforeningen betaler de
resterende 30 kr. for serveringen.
Da vi nu skal booke er tilmelding nødvendig til Karen-Marie 29655048.
Torsdag d. 3. november kl. 19.00-21.30.

Højskolesangaften i Præstegården, i samarbejde med
menighedsrådet, ved organist ved Sct. Nicolai Kirke, Anders Forsberg
Svendsen.
Lørdag d. 19. november kl. 13.00-16.30.

JULEMARKED/HJERTERNES BY
i Multihuset.
Har Du lyst til at sælge/vise noget er alle velkomne til at
købe en stadeplads til 25 kr. = et bord.
Henvendelse til Karen-Marie Pedersen 29 65 50 48 eller
Anne-Mari Hansen 24 26 43 44.
Tage Gjessing vil have værksted med mulighed for at
fremstille julehjerter med lys.
Færdiglavede julehjerter kan også købes til 325 kr.
Vi udlåner julehjerter til medlemmer af Borgerforeningen, som ikke vil købe/lave et selv.
De vil blive udleveret i ugen op til 1. søndag i advent og hentet igen 1. uge i januar.
Kontakt venligst Flemming, 30542153, inden julemarkedet, hvis Du ønsker et hjerte.
Vi har 25 stk. julehjerter til udlån. Først til mølle.

.

Fredag d. 25. november kl. 16.30. Vi tænder byens juletræ i samarbejde med Brugsen.
Kom og vær med og gør juletræstændingen festlig.
Vi synger nogle julesange og der vil være lidt servering.
Har du et stort grantræ, som du vil sponsorere, modtages det med
tak.
Torsdag d. 29. december kl. 14.00. Juletræsfest for hele familien i Multihusets gymnastiksal.
Borgerforeningen m.fl. arrangerer.
Sange, sanglege, servering, julehistorie, julemand, lotteri m.m.

Mandag d. 20. februar 2023 kl. 14.00. Fastelavn i Multihusets gymnastiksal i samarbejde
med brugsen.
Torsdag d. 9. marts kl. 19-21.30. Højskolesangaften i Præstegården i samarbejde med
menighedsrådet.
Inga Olsen og Henning Larsen guider os igennem aftenen.

Generalforsamling i februar. Omtales i avisen og på opslagstavlen i Brugsen.
Hold øje med opslagstavlen i brugsen for yderligere aktiviteter.
Fællesspisning i Multihuset d. 1. fredag i måneden. Tilmelding nødvendig på sedlen i Brugsen.
Medlemskontingent kan fortsat indbetales til Annegrete Sørensen. Reg.nr. 1551 Konto nr. 8038295
eller mobilpay 24254429, mærket ØBF + navn og adresse. Familier kr. 150 og enlige kr. 75.
Hvis I mangler et sted at holde fest, kan pavillonen på Vinkelvej lejes. For medlemmer kr. 200. For
ikke medlemmer kr. 400 + forbrug af strøm = 10 kr./kwt. Udlejning af stor grill er 50 kr.
Forslag til andre tiltag er meget velkomne enten ved besked i vores postkasse i Pavillonen eller
personlig henvendelse til bestyrelsen.
Det er muligt at holde sig orienteret på hjemmesiden: www.oesterlarsborgerforening.dk
Desuden vil det blive omtalt i avisen og på brugsens opslagstavle.

Med venlig hilsen ØSTERLARS BORGERFORENING.

