
Dit lokale kulturhus, huset der samler   

Nyheder fra 
Forsamlingsgaarden 
Jan. ’20 

Vil du noget med Forsamlingsgaarden i fremtiden, så 
mød op til  

Generalforsamling 
d. 25. februar kl. 19:00. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Årsberetning. 
4. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Forelæggelse af forslag til budget. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg ifølge lovene. 
8. Eventuelt. 

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde 
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

! 



Afstemningsfest på 
Forsamlingsgaarden Sundeved 

Søndag d. 9. februar kl. 13:00 - 18:00  

Deltagere er bl.a. Kor 92, folkedansere, Spejderne, Rideskolen, ”H.P. 
Hanssen” og Lokalhistorisk arkiv for Sundeved. 

Arne Jessen, der til daglig er guide på Historie Centret Dybbøl Banke, 
vil give os et ”kig ” tilbage og opleve historien og stemningen fra den 
gang. 

Forfatter Linda Lassen fra Gråsten fortæller om sin bog ”Men sko må 

jeg ha’ ”, der handler om tiden inden genforeningen. 

Vi byder på Sønderjysk kaffebord og fællessang. 

Forfatteraften  med Pernille Juhl 
Onsdag d. 25. marts kl. 19:00 - 21:00 
 
Bogen "Genforening" handler om 
ildsjælen H. P. Hanssens liv frem til 
Genforeningen i 1920. Han var et 
udpræget familiemenneske og gjorde 
sin indflydelse gældende som 
journalist, redaktør, politiker og i en 
kort periode tilmed som minister.  

Du opfordres til at stille op til bestyrelsen. Da vi mangler 
kandidater. 
Alle medlemmer har adgang 



Herrefrokost 
Lørdag d. 4. april 
 
Årets herrefrokost, 150 herre i hvide skjorter. 
Der er 15 ambassadører, der hver skal sælge 10 billetter . 
Prisen er 200,- 

Fællesspisning 
11. september 

Arbejdsdag  
  
Søndag d. 19. april og 6. september kl. 9:00 
 
Der er kaffe samt en let frokost 

Genforeningsarrangement 
Onsdag d. 13. maj kl. 19:00 - 21:30 
 
Arrangementerne kan findes på disse links: 
 
www.genforeningen2020.dk 

http://sonderborg.dk/da/2020 

Allan Olsen 
29. oktober 

http://www.genforeningen2020.dk/?fbclid=IwAR2jFaaG54ShBJbDJAvkdWNwv50U7NjvXEWaMrg0T5vXkLQVXvse225pH70
http://sonderborg.dk/da/2020


Aktivitetscentret 
 
Mandag fra 9.00 til 12.00, samvær og aktiviteter, udflugter og 
stolegymnastik, 
Onsdag fra 14.00-16.00 samvær og lotto den 3. onsdag i måneden. 
Torsdag fra 9.00-12.00 Knipling, også for nybegyndere. 
Værksted åbent hver dag.  
Kontaktperson Hans Christian Sørensen mobil 20158538. 
Kortspil hver torsdag fra kl. 14.00  til 16.00. 
Kreative onsdage: 
         Februar5. og 26. Marts18. April1. og 22.  
 

Udlejning af lokaler 
Sal kr.  3.000, L-lokale  kr.  1.400. Henv.: Kurt  22247481 
 

Ønsker du at modtage nyhedsbreve, kan du tilmelde dig på 
medlem@forsamlingsgaarden.dk 
 
 

Bestyrelse 
 

 
Morten Schmidt Formand  Aktiviteter  
Palle Andersen  Næstformand Aktiviteter 
Torben Lund Kasserer   
Lene Holst  Sekretær 
Tage Schmidt    Aktiviteter 
Egon Fogt     Bygning  
Finn Kublick 
Ingrid Jørgensen    Køkken 
Bent Nissen     Bygning  

 
Hjemmeside:   forsamlingsgaarden.dk 

Mail:     medlem@forsamlingsgaarden.dk 

Medlemsskab koster kun kr. 50 
Kan indbetales på Forsamlingsgaarden torsdage mellem 
17:00 og 18:00, på kontonr. 5953-8039922 eller mobilpay 
53208. (Husk navn).  


