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Kør-selv-tur
Datoer for efterårsturen, Skt. Hans og generalforsamling
Manglende betaling af kontingent.
Bestyrelsen

Kør – selv – tur.
I år skal vi besøge Kildebrønde Kirke.
I mere end 800 år har den nuværende Kildebrønde Kirke været
samlingssted for den kristne menighed i Kildebrønde sogn.
Skib og kor er af den i Roskildeegnens kirker meget anvendte stenart
frådsten (kildekalk).
I tårnet hænger der to klokker. Den ene bærer (på latin) indskriften ”Til
korsets lydighed iler folket, når jeg ringer, for at opfylde deres løfter og
bønner til Gud, Da Lars Nielsen og Ole Larsen var kirkeværger, gjorde
Johannes Fastenowe mig i Herrens år 1515”. Den anden klokke er
omstøbt i 1905, men med bevarelse af en gammel indskrift fra 1668.
Våbenhus og skib adskilles af en stout gammel egetræsdør fra 1650.
Sognepræst Bo Graversen vil fortælle om kirken.

dato for denne tur er:

søndag den 12. april 2015
med afgang fra skolens parkeringsplads kl. 12.30
Foreningen giver kaffe og brød efter en lille rundvisning.
Da vi skal bestille kaffe i forvejen, bedes I tilmelde jer til:

Else Mortensen
Benny Svarrer

4635 7129 eller e-mail: emo@smallmail.dk
5332 0004

Tilmelding senest onsdag den 01. april 2015.

Udflugten.
Dato for vores bustur er:

søndag den 23. august 2015.
Turen går til Bakken for at se den nye by Korsbæk fra Matador.

Skt. Hans aften.
Afholdes igen i år på boldbanen ved volden. Alle er velkomne.

Bålet tændes kl. 21.00

tirsdag den 23. juni 2015.
Generalforsamlingen.
Dato for generalforsamlingen:

onsdag den 11. november 2015.
Afholdes i skolens fællesareal kl. 19.00

Ved gennemgang af vores bogholderi, kan vi se at nogle af vores
medlemmer mangler at betale kontingent for 2015. Det er
naturligvis en forglemmelse, derfor beder vi om, at det bliver
ordnet snarest på vedlagte girokort eller til vores konto i Danske
Bank reg.1551 kontonr. 8396477. Evt. kontant til et af
bestyrelsesmedlemmerne (så sparer du portoen) På forhånd tak.
Venlig hilsen bestyrelsen
Vi glæder os til at se mange af vore medlemmer til vore arrangementer.

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleanter

Else Mortensen
Højvænget 3, Vindinge
e-mail: emo@smallmail.dk
Vivi Risbjerg Sørensen
Højvanggård 34, Vindinge
Benny Svarrer Jensen
Sandvejen 31 A, Vindinge
e-mail: benny.svarrer@mail.dk
Erik Olsen
Sandvejen 4, Vindinge
Bjarne Larsen
Mejeristsræde 1, Vindinge
Finn Christiansen
Moesgården 90, Vindinge
Peter Damgaard
Tingvej 9, Vindinge
Helge Land Hansen
Mørbjergvænget 6, Vindinge
Peter Andersen
Lønbjergparken 17, Vindinge

4635 7129
2275 683
5332 0004
4636 3092
4636 2997
4635 3007
4635 2307
4625 7547
6177 3653

Arkivet er åbent i kælderen på skolen efter aftale med formanden.
Der er meget at se på eller høre om, og du er altid velkommen.

