
OKTOBER 2018 

Så indbyder vi igen til fællesspisning - og vi kan lige så godt 

sende 2 indbydelser samtidig! 

ONSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 18.00 I BEBOERHUSET 

står den på FORLOREN HARE, og til dessert er der GAMMEL-

DAGS ÆBLEKAGE MED FLØDESKUM! 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 24. oktober til Kjeld - 

5168 5830. 

Og så kan vi vel også sige, at der er tradition for en gang 

”gammeldags julemad”, som består af SILD EFTERFULGT 

AF LOLLANDSK GRØNLANGKÅL MED 7 SLAGS TIL-

BEHØR - OG SÅ JULESMÅKAGER TIL KAFFEN. 

I anledning af julen er der også en JULEØL OG EN JULE-

SNAPS  med i prisen! 

Julemaden serveres i beboerhuset 

ONSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 

18.00 

Tilmelding til julemaden skal ske til 

Kjeld (51685830) senest onsdag den 

21. november. 

Det koster 60 kr. at deltage i en fællesspisning - ½ 

pris for børn og max. 150 kr. pr. familie! 



OG SÅ ER DER BANKOSPIL DEN FØRSTE TORSDAG I 

MÅNEDEN KL. 19.00 I BEBOERHUSET 

På opfordring af et af vores medlemmer - vi modtager gerne 

mange flere opfordringer! - indbyder vi til et eftermiddagsmøde i 

beboerhuset ONSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 14.00. 

EFAT VALI er ”seniorvejleder” i Guldborgsund Kommune, og 

hendes arbejdsområde er at føre samtaler med pensionister med 

henblik på at yde råd og vejledning - og om nødvendigt hjælpe 

pensionisterne ”igennem systemet”, hvis man har behov for 

hjælp fra det offentlige. 

Alle pensionister, der er fyldt 75, bliver kontaktet og tilbudt en 

samtale, men også yngre pensionister (65+) kan få en samtale, 

hvis man har behov for det. 

Efat Vali vil fortælle om sit arbejde, men lægger op til, at ”få en 

snak” ud fra de ønsker, mødedeltagerne måtte have!! 

Tilmelding er ikke nødvendig - der er kaffe på kanden til alle, der 

møder op!! 

Som I måske har set i pressen, forsøger politiet at gøre sig 

mere synligt og ”borgervenligt”, og et af tiltagene er, at man 

gerne vil have en kontaktperson i hver landsby. 

Beboerforeningen har sagt ”Ja” til at deltage, og det er over-

ladt til formanden at være kontaktperson. 

Derfor står jeg til rådighed, hvis I har noget, som I gerne vil 

snakke med politiet om - og omvendt! 



- sørger OLDERMANDSLAUGET igen i år for, at det bliver 

tændt den 1. søndag i advent. Det er i år den 2. december, 

og det foregår ved branddammen kl. 17.00. 

Mon ikke også de sørger for, at er er varm glögg og æble-

skiver til alle, der deltager i denne hyggelige begivenhed!! 

Derimod har holdet bag julemarkedet besluttet at holde en pause 

- det er et stort arbejde at forberede julemarkedet, og de sidste 

par år, har tilslutningen været vigende - det er vanskeligt for en 

lille beboerforening at konkurrere med alle de andre julemarke-

der, der bliver afholdt!! 

STRIKKEKLUBBEN - har fundet strik-

ketøjet og snakketøjet frem igen! - vil 

du være med, så mød op i beboerhuset 

om torsdagen i lige uger kl. 13.30! 

ETAPE 4 - renovering af 1. sal - starter 

27. november, MEN vi regner ikke med, 

at det vil forstyrre aktiviteterne i huset 

væsentligt! 

TURISTER - fra 5 forskellige lande har 

benyttet vores shelter i sommer, og alle 

er meget begejstrede for de forhold, vi 

byder dem! 



Ja - det lyder lidt drastisk - men alligevel! - kan vi fort-

sat holde loppemarkeder?? DET VIL BESTYRELSEN ME-

GET GERNE DRØFTE MED JER MEDLEMMER!! 

1) Kan vi fortsat indsamle gode lopper med alle de 

private loppemarkeder, der findes? Indtil nu er det 

gået godt - og indtil nu har vi fået så stort et over-

skud, at det dækker husets drift i ca. ét år - ca. 

30.000 kr. i år!. 

2) Kan vi skaffe folk nok til at afvikle loppemarkedet? 

I årets løb skal der indsamles lopper, der skal sæt-

tes telte op, og i ugen op til loppemarkedet skal 

lopperne fragtes til beboerhuset og sorteres. 

3) Kan vi skaffe folk nok på selve loppemarkedsdage-

ne? De sidste par år har vi været nødt til at hente 

folk udefra, og det kan jo ikke være rigtigt!! 

4) Kan vi undvære denne ”folkefest”? -  NEJ, DET KAN 

VI IKKE!! 

5) MEN DET KRÆVER, AT FLERE TILBYDER AT HJÆLPE 

I STØRRE ELLER MINDRE OMFANG - JO FLERE VI 

ER, JO MINDRE ARBEJDE TIL DEN ENKELTE. 

DERFOR INDKALDER VI TIL MØDE I BE-

BOERHUSET ONSDAG DEN 7. NOVEMBER 

KL. 19.00, HVOR VI SKAL SNAKKE OM 

LOPPEMARKEDSTS FREMTID. FÅR VI IK-

KE ALLEREDE NU TILSAGN OM HJÆLP, 

KAN VI IKKE HOLDE LOPPEMARKED 

FREMOVER - OG HVORDAN SKAFFER VI 

SÅ PENGE TIL FORENINGENS - OG BEBOERHUSETS 

DRIFT???? 

 


