Udover denne folder vil medlemmerne modtage en mail eller sms,
når det er tid for tilmelding.

Rødding
Husholdningsforening

Har du spørgsmål eller andet vedrørende foreningen
og dens arrangementer, er du velkommen til at kontakte en fra
bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Hanne Fransen

Formand

27 12 52 23

Elsebeth Fjendbo

Sekretær

60 78 90 30

Bente Mølgaard

Kasserer

29 60 91 39

Klara Forsberg

Bestyrelsesmedlem

21 61 24 75

Margit Riishøj

Bestyrelsesmedlem

30 11 65 53

Gitte Johnsen

Suppleant

Bente Henriksen

Revisor

MobilePay på nr. 53 174

Medlemsbevis
og
Program
2019 / 2020
Kontingent 60,- kr.

Udflugt til Glenholm Vingård og Vitskøl Kloster
Torsdag d. 26. september 2020 kl. 9:30
Afgang med bus fra Brugsens P-plads kl. 9:30
Vores første stop er et besøg på Glenholm Vingård, hvor vi får
en rundvisning i vinproduktionen, efterfølgende spiser vi frokost
på Næsbydale Badehotel.
Derefter går turen til Vitskøl kloster, hvor vi får en rundvisning i de
historiske haver, inden vi slutter dagen med kaffe og kage.
Der er mulighed for at købe planter/krydderurter.
Tilmelding til Hanne Fransen senest d. 19. september 2019
Pris for medlemmer 200,- incl. alle entréer, bus, kaffe/brød og mad,
Pris ikke medlemmer 250,- inkl. alle entréer, bus og mad.
Prisen er excl. drikkevarar til frokosten.

Juledekorationsaften
Onsdag d. 20. november 2019 kl.18:30
Vi mødes ved brugsens parkeringsplads kl.18.30 og kører fælles til Roslev.
Så er det snart jul igen, og derfor vil vi gerne invitere til en inspirationsaften hos
”BLOMSTERDEKORATØRERNE” i Roslev.
Her vil vi få ideer til, hvordan juledekorationer m. m. kan se ud i 2019.
Prisen indbefatter: demonstration, kaffe/te, hjemmebag, endvidere vil
der være salg af Amerikansk lotteri.
Tilmelding til Klara Forsberg senest d. 5. november 2019
Pris for medlemmer: 75,Pris ikke medlemmer: 100,-

Adventsfest
Torsdag d. 5. december 2019
Gudstjeneste i Rødding Kirke.
Efterfølgende er der kaffe i Sognehuset. Se senere opslag i ugeavisen

”De fem år”
Torsdag d. 12. februar 2020 kl. ????

Fortælleaften
Torsdag d. 23. april 2020 kl. 17:030 eller kl. 19:00
på Spøttrup Kro
Kom til en hyggelig aften i godt selskab med den
gode historie i centrum.
Fortællerens navn oplyses senere.
Der er mulighed for at vi i fællesskab spiser kroens
torsdagsmeny fra kl. 17.30.
Pris med spisning for medlemmer 100,- uden spisning 75,Pris for ikke medlemmer med spisning 150,- uden spisning
100,-

Generalforsamling
Tirsdag d. 13. maj 2020 kl.19:00
Generalforsamlingen afholdes på Spøttrup Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se senere annoncering i dagspressen.

Bustur til Hune v/Blokhus
Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 8:30 – ca. 18:00
Afgang med bus fra Brugsens P-plads. Kl. 8:30
Vi starter med at se Sandskulpturparken, hvor der er en
udstilling af skulpturer udført i sand (hvert år forskelligt
tema). Herudover er der skulpturer udført i
jern,bronze,metal,granit,træ og sten.
Frokosten spiser vi ved Klausen Fisk - stjerneskud eller
husets burger.
Efter frokosten besøger vi “Haven i Hune”, der er en helt speciel
frodig og stemningsfyldt have, opdelt i rum og farver og helt uden græsplæner.Stifteren af
“Haven i Hune”, Anne Just har sine malerier udstillet i haven. Der er mulighed for at købe kaffe
i haven.

Vi mødes på Brugsens P-plads og køre fælles til Skive.
Her skal vi besøger Besættelsestids- og modstandssamlingen, De fem år, som
indeholder dokumentariske genstande fra Skive og omegn. Udstillingen skildrer
borgernes dagligdag og modstandsbevægelsens kamp under 2. verdenskrig.
Udstillingen illustrerer de vanskeligheder, befolkningen havde, at kæmpe med,
som følge af mangel på varer og materialer.
Den aktive modstandskamp er også repræsenteret i samlingen
Tilmelding til Bente Mølgaard senest 4. februar 2019
Pris 50.- incl. rundvisning, kaffe og kage.

Tilmelding til Elsebeth Fjendbo senest d. 9. juni 2020
Pris medlemmer kr. 300,Pris ikke medlemmer 350,Prisen er inkl. alle entréer, bus og mad, men excl.
drikkevarer.

