Medlemskab:
Meld dig ind ved at betale det vedlagte girokort. Årskontingent er
som følger:
Husstand
Enlige

50,- Pensionister
25,- Pensionist enlig

25,15,-

Adsbøl lotto:
Borgerforeningen afholder hvert år et medlemslotto, hvor man for
kun 60,- pr. år har chancen for at vinde 25,-; 50,- eller 200,- kroner
hver måned.
Lotto indbetalingerne foregår samtidig med kontingent opkrævningen. Tidligere deltagere vil automatisk få en opkrævning til det nye år.
Har du ikke et lotto nummer, så har kassereren stadig ledige
numre til den kommende sæson.
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Hold Jer opdateret via Facebook om
Adsbøl Borgerforening

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer

Pia Feldstedt
Britta Kubiak
Claus Rasmussen
Nis Iversen

22954566
74652055 / 31930254
40458323
74650625 / 23728682

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
Mona Johansen

74652284 / 41285100

John Gregersen

74650921 / 29387549

Ellen
Andersen

74652204 /
24658194

Mail: adsboelborger@gmail.com
Hjemmeside: www.adsboel.net
Facebookside: Adsbøl Borgerforening
Klubhuset ligger på adressen Kobberholmvej 15.

Udlejninger
Borgerforeningen udlejer:
Grill

- Gratis

Dansegulv

- 1.500 kr.

Henvendelse skal ske til Claus Rasmussen tlf. 40 45 83 23.

Ønsker I at modtage et Nyhedsbrev fra borgerforeningen – så
send en mail til adsboelborger@gmail.com

En bøn til alle hundeejere

Skøjtetur til Sønderborg

Kære hundeejere.
Hjælp med at holde alle vores dejlige grønne områder og
sportspladsen fri for hunde høm hømmer – husk posen !

Kirkekaffe

Afholdes søndag d. 8/12 2013 kl. 14.00 – Alle er velkommen - børn,
forældre, bedsteforældre. Vi mødes ved klubhuset og kører i
fællesskab til Sønderborg. Afslutter i klubhuset med Hotdog og
forfriskninger. Tilmelding til Pia, gerne på mail

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke med efterfølgende kirkekaffe i

adsboelborger@gmail.com seneste 4. dec.

klubhuset. Afholdes hhv. d. 24/11 2013, 19/1 2014, 16/2 2014 og
23/3 2014. Se endvidere de lokale ugeaviser. Arrangør:
Menighedsrådet og Borgerforeningen.

Hobbyklub for kreative voksne

Romsmagning i Klubhuset
Fredag d. 7. februar kl. 18.00. Kom og få en hyggelig aften. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen - nærmere info følger.
Tilmelding efter først til mølle samt betaling skal ske til Pia tlf. 22 95
45 66 eller pr. mail adsboelborger@gmail.com - senest d. 25. januar.

Vi mødes hver mandag kl. 19.00 i klubhuset fra. 1. november, så
bare mød op. Medbring selv materialer. Der vil lejlighedsvis blive
hentet inspiration udefra, hvor man kan få nye ideer. Vil I vide mere,
så kontakt Nina på tlf. 23984833 eller Laila tlf. 27944632.

Generalforsamling
Mandag d 10. marts 2014 - kl. 19.00 i klubhuset.
Adsbøl Borgerforening afholder ordinær generalforsamling.

Foredrag i klubhuset

Mød op og vær med til at præge Adsbøl Borgerforening, og hvad der
skal ske her i området.
Borgerforeningen er efterfølgende vært ved et let traktement.

Kom og hør et spændende foredrag d. 14/11 2013 med ”storyteller”
Trine Didriksen fra organisationen CARE om langsigtede
udviklingsprojekter i Afrika og Asien. Foredraget starter kl. 19.00 i
klubhuset. Tilmelding til Britta.

Ren by
Affaldsindsamling afholdes søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00.
Mød op i klubhuset, få morgenmad og vær med til at holde Adsbøl

Tjek kommende arrangementer på
Facebook og adsboel.net

ren. Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

