Juni:
- Den 1. og 15. juni – net- og bogcafe kl. 14—16.
- Den 27. juni kl. 16.00 - Jubilæums/sommerfest.
- Den 29. juni – bestyrelsesmøde.

Juli:
FERIE!
August:
- Den 17. og 31. august – net og bogcafe kl. 14—16.
- Den 17. august – medhjælpermøde - og bestyrelsesmøde
kl. 17.00.
- Den 29. – 30. august – loppemarked.
September:
- Den 5. september – fælles arbejdsdag kl. 9.00
- Den 7. september kl. 18.00 - Informationsmøde vedr. FVUkursus ”Den digitale borger”.
- Den 21. september – kursusstart ”Den digitale borger”.
- Den 28. september – bestyrelsesmøde.

LØRDAG DEN 27. JUNI KL. 16.00 - ???? – holder vin stor JUBILÆUMS- OG GRILLFEST i Beboerhuset. Jubilæumsfest? - fordi
det er 25 år siden, at beboerforeningen fik rådighed over den gamle skole, OG grillfest? - fordi det er sommer!!
Vi starter med lege og konkurrencer, hvor hele familien kan deltage.
Herefter er der FÆLLESSPISNING med alt godt fra grillen. Vi sørger for brød, salat m.v. – I tager selv kødet med!!!

MARKEDSPLADSEN - er et nyt tilbud til alle medlemmer af
Beboerforeningen – et ”sted” hvor du kvit og frit kan
”annoncere” på vores hjemmeside!
Den nye funktion er ved at blive oprettet på hjemmesiden, så har du noget, du vil sælge – købe – forære væk –
efterlyse – SÅ kontakt formanden på tlf. 51685830 – eller
send et brev eller (helst!) en mail til jkl.lolla@post.tele.dk

Under spisningen synger nogle af de mange sange, der i de sidste
25 år er blevet sunget i Beboerhuset ved festlige lejligheder.
Det hele koster 25 kr. pr. person – dog højest 100 kr. pr. familie.
TILMELDING TIL TLF. 5168 5830 ELLER (HELST!) MAIL
JKL.LOLLA@POST.TELE.DK – OG DET SKAL SKE SENEST 16.
JUNI!!

ER DU KLAR TIL DIGITAL POST?” –kalder
vi et kursus, der afvikles i efteråret.

I samarbejde med VUC Stortrøm er der tilrettelagt et kursusforløb over 12 uger med start
21. september og slut 14. december.
Kurser giver et grundigt indblik i, hvad man
kan bruge nettet til – både til gavn og fornøjelse. Selvfølgelig er den digitale post omdrejningspunktet, men kurset omfatter også mange andre facetter af internettet og brug af PCer.

MANDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 18 – 19
AFHOLDER VI INFORMATIONSMØDE I BEBOERHUSET – hvor en medarbejder fra VUC
Storstrøm giver de nærmere informationer om
kurset.
ALLE KAN VÆRE MED – DER KRÆVES INGEN FORUDSÆTNINGER, OG KURSET ER
G R A T I S !!!! EDB-udstyr stiller VUC gratis
til rådighed.

Tilmelding til informationsmødet skal ske til
Mona Holse på tlf. 24 85 67 43 eller email
mholse@hotmail.dk

DER OMDELES INDBYDELSE TIL INFORMATIONSMØDET TIL ALLE HUSSTANDE
I AUGUST!! – MEN RESERVER ALLEREDE
NU DAGEN!

En af årets højtider i Beboerforeningen
er det ÅRLIGE LOPPEMARKED – som
i år afholdes i weekenden 29. – 30. august
MEN INTET LOPPEMARKED UDEN
EN MASSE FRIVILLIGE HJÆLPER,
som vi heldigvis plejer at have mange
af.
Der indkaldes til MEDHJÆLPERMØDE
MANDAG DEN 17. AUGUST KL.
19.00 I BEBOERHUSET. På dette møde fordeler vi arbejdsopgaverne på selve loppemarkedet – OG aftaler, hvem
der klarer forberedelserne – og hvornår!

Vi byder på en kop kaffe og en øl/vand,
- og den dag giver vi gerne mange øl
væk!!!

