Fodbold

Sankt Hans

Hver onsdag fra kl. 18.30-20.30 på sportspladsen bag klubhuset.
(Mest for mænd). Starter onsdag d. 6. Maj.
Hvis man ikke er medlem af Borgerforeningen, kan man blive det.
Bare mød op !

Tirsdag d. 23. juni fra kl. 18.30 - Bålet tændes kl. 20.00.
Byens børn mødes ved pladsen kl. 18.30 og laver heks.
Der er snobrødsdej til børnene, medbring selv pinde. Pølser og
drikkevarer kan købes.

Ren By og arbejdsdag

Fisketur

Søndag d. 19. april kl. 9.00 afholdes der affaldsindsamling.
Mød op i klubhuset til rundstykker og vær med til at holde Adsbøl ren.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Efter affaldsindsamlingen har vi brug for hjælp til det grønne område
omkring klubhuset. Medbring gerne haveredskaber.
Vi slutter af omkring kl. 13.00 med grillpølser, øl og vand.

Der vil i løbet af sommeren blive arrangeret en fisketur hvor Mikael
sejler ud med Knold sammen med byens unge og gamle, der har
lyst til at fiske fra en hyggelig fiskekutter. Hold øje med Facebook
og hjemmesiden for mere info.

Pensionistkaffebord
Onsdag den 6. Maj kl. 14 i Adsbøl Klubhus. Arrangeret af
Pensionistkortet, Din Hørespecialist og Det Danske Madhus.
Alt er gratis. Du skal bare være pensionist!
Tilmelding senest 30. april.
Se invitationen på hjemmesiden og Facebook.

1.hjælpskursus
I forbindelse med hjertestarteren, der bliver sat op ved Gråsten
Friskole, har vi fået mulighed for at få 4 personer gratis med på
kursus i brugen af den. Kurset er fastlagt til mandag den 4. maj fra
16.15-20.15 på Gråsten Friskole og tilmeldingen er efter først til
mølle til Pia fra bestyrelsen.

Strandrensning
Tirsdag d. 12. Maj kl. 17.00
Mød op nede ved stranden og vær med til at gøre den klar til
sæsonen. Medbring selv rive/skovl/spade.
Bagefter er Borgerforeningen vært ved en grillpølse.

Havevandring
Der vil i løbet af august blive mulighed for en havevandring, hvor vi
besøger spændende haver, drivhuse, terrasser etc.
Hvis I har noget I har lyst til at vise frem, kan I kontakte Britta fra
bestyrelsen, så vil hun koordinere og annoncere på Facebook og
hjemmesiden.

Borgermøde om udviklingsplaner
En aften i uge 22 vil der blive afholdt et møde hvor en repræsentant
fra Sønderborg kommune vil hjælpe os med at revidere vores
lokale udviklingsplan. Der vil komme en særskilt invitation hertil.

Grillaftener
I løbet af de kommende måneder vil vi prøve at genoplive en
gammel tradition; grillaftener.
Der vil lidt spontant, et par dage i forvejen, blive sat et skilt op ved
hovedgaden med tidspunktet, og tanken er så, at man møder op
ved klubhuset med egen mad, service og evt. drikkelse, hvor vi så
kan nyde et par hyggelige timer sammen.

Ringridning/sommerfest
Fredag d. 11. og Lørdag d. 12. september
Særskilt program følger senere, men sæt kryds i kalenderen
allerede nu !

Praktiske oplysninger

ADSBØL
BORGERFORENING

Medlemskab:
Meld dig ind ved at betale det vedlagte girokort.
Årskontingentet koster 50 kr. pr husstand.

www.adsboel.net

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. Kontakt Martin Tambor

Forår/Sommer Program
2015

Bestyrelsen:
Formand:

Pia Feldstedt

22954566

Næstformand:

Britta Kubiak

74652055

Sekretær:

Britta Kubiak

74652055

Kasserer:

Martin Tambor

51513789

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kasper Jepsen...............30259893
Mona Johannsen..............74652284

Jacob Østergaard..........61287605

John Gregersen............... 74650921

Nis Iversen……………...74650625

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

Udlejning af klubhuset
Kravet for at kunne leje klubhuset er, at man har bopæl i Adsbøl.
Prisen for et arrangement fredag, lørdag eller søndag er 1200 kr. og i
øvrige hverdage 600 kr.
Kontakt Formand, Pia Feldstedt for at høre nærmere.

NB. send en mail til adsboelborger@gmail.com med teksten
”nyhedsbrev”, så får du nyheder og information om
arrangementer direkte i din mailboks.

