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Kommende aktiviteter fra
Gang I Grønfeld Forsamlingshus

Infomøde omkring revy i Grønfeld Forsamlingshus.
Tirsdag den 21 Januar kl.19
I Grønfeld har en gruppe beboere en ide om at genskabe
de tidligere høstfester i byen og at skabe et fællesskab
mellem enhver, der kunne tænke sig at bidrage til at gøre
festen til en fest.
Alle er velkomne, også fra vore nabolandsbyer.
Tanken er, at dagen skal indeholde en revy, hvor både
børn, unge og voksne kan lade deres talent komme frem i
lyset. Vi skal have et dejligt måltid mad og i høstens tegn,
vil vi gerne afholde en auktion over sponsorerede produkter fra køkkenhave, syltetøj, en buket blomster osv.
Kom og vær med og hør om vore ideer og bidrag gerne
med dine egne.
Mødet er gratis— der serveres kaffe, the, saft og kage.
Husk tilmelding.
Lisbeth Weitemeyer Grønfeld Bygade 9 - Tlf. 50 15 56 95lisbeth.weitemeyer@mail.dk
Åbent borgermøde om en endnu bedre Grønfeld by.
Tirsdag den 18 februar kl.19
Kom med dit input til hvordan vi alle sammen kan få en
endnu bedre by. Hvor skal nabohjælpsskiltet placeres, og
hvilke tiltag skal der tages over for trafikken i byen. Det
kan også være du har en ide eller udfordring, som du gerne vil drøfte med resten af byen - så er dette stedet.
Pris 10 kr
Dagsorden: http://www.grønfeld.dk/borger
Der vil blive serveret kaffe og kage. Husk tilmelding.

Foredrag om General Ryes march over Djursland
med Vilfred Friborg Hansen
Onsdag den 18 Marts kl.19
Vilfred Friborg Hansen har forsket i de dramatiske dage på
Djursland for godt 170 år siden, da det i 1849 lykkedes general Olaf Rye at gennemføre en af den danske militærhistories største bedrifter ved at lokke tyskerne væk fra det
belejrede Fredericia og ud på Helgenæs.
Kom og hør denne spændende historie omkring vores
lokalområde, som også lige er udkommet i en ny bog.
Der serveres kaffe og kage
Pris 60 kr
Husk tilmelding senest d. 15. marts
_________________________
I kan tilmelde jer vores arrangementer på grønfeld.dk - eller
på 22841645.
Betaling sker på dagen med kontanter eller mobilepay.
Har du forslag til kommende arrangementer så skriv endelig
til os på martin.amn@gmail.com eller 22841645.
Læs mere og hold dig opdateret på grønfeld.dk.
Husk også at tilmelde dig nyhedsbrevet.

