Everdrup Foredragsforening – Sæson 124.
2016/2017.
Oktober 2016 - Mandag 24.10.16. KL. 19.30.
Verdens hurtigste generalforsamling.
Aftenens emne :" Studietur til Kirgisistan i juni 2013", med Karl- Gustav
Kruckenberg som er genbrugs frivillig i Folkekirkens nødhjælps råd ( valgt for
4 år af gangen) som fortæller om Folkekirkens Nødhjælp, det bliver med
videofilm og indlæg m.v.
November 2016 - Mandag 14.11.16, BEMÆRK TIDEN kl. 18.30.
Fødselsdagsfest ( 123 år ). Spisning – Gule ærter med alt tilbehør og kaffe med
æbleskiver, alt dette kun : 80,-kr.
Aftenens Emne :" Blandt gribbe og andre mennesker" med Flemming
Værgmann. Hvem skulle tro, at man kan komme til at holde af gribbe. Har disse
flyvende dinosaurer med blod i mundvigene og delvis nøgne halse overhovedet
charme ?
Tilmelding denne aften er nødvendig af hensyn til maden. Ring til Birte på
55 56 41 61.
December 2016 - Mandag 12.12.16 , BEMÆRK TIDEN, kl. 18.30.
Vi Starter med spisning - Flæskesteg med tilbehør, kaffe og æbleskiver,
alt dette kun : 80,-kr.
Aftenens emme :"Mit liv som Sognepræst i Everdrup." Pastor Peter Moesgaard,
vender tilbage for at fortælle om sin tid i Everdrup, og også lidt om hvordan
livet er som pensionist den dag idag.
Tilmelding denne aften er nødvendig af hensyn til maden. Ring til Birte på
55 56 41 61.
---------------------****--------------------****-------------------****-------------------Januar 2017 - Mandag 09.01.17. kl. 19.30.
NYTÅRS FEST
Denne gang byder vi atter det nye år velkommen med et fornøjeligt
sangmusikalsk arrangement. Det er igen lykkedes at få "KOR FOR SJOV" til at
komme og underholde, og desuden bidrage med en række fællesange undervejs.
Selvfølgelig skal vi ønske hinanden godt nytår med et glas perlende vin og et
stykke af det sædvanlige hjemmelavet kransekage, som man kan købe for
stadig kun 30,- kr.

Februar 2017 - Tirsdag 21.02.17 BEMÆRK DAG og TID : Kl. 18.30.
Vi starter med spisning, Stegt flæsk med persillesovs, kaffe og dagens kage,
Alt dette kun 80,-kr.
Aftenens emne : "Svend Gønge og hans tid", Ole Ib Hansen og Jens Beck
vil fortælle om tiden 1658-1660, og om Svend Gønge foreningen i Lundby, og
mon ikke der dukker et par stykker af "personerne" fra denne tid op i flotte
dragter.
Tilmelding denne aften er nødvendigt af hensyn til maden. Ring til Birte på
55 56 41 61.
Marts 2017 – Mandag 20.03.17. BEMÆRK TIDEN KL: 18.30
Vi starter med spisning, Dansk hakkebøf med løg, osv, og kaffe og dagens kage,
dette for en pris af : kun 80,-kr.
Aftenens emne :" Kom og få en bjørn på" Flemming Værgmann, vil causere
over begrebet BJØRN. Hvordan kan det være bjørnen er elsket af de fleste, og
alle børn har en sovebamse? Hvad vil det sige at få en bjørn på? Hvorfor en
"bjørnebryg"? Vi skal synge en masse bjørnesange, og Flemming medbringer
sin egen private virtuos på klaver (Leif). Vi skal se nye billeder af bjørne som
Flemming har taget i Finland, hvor han sad i fotoskjul 2 nætter i træk. Mød op
hvis i ellers tør.
Tilmelding denne aften er nødvendig af hensyn til maden. Ring til Birte på
55 56 41 61.
Maj 2017 - Mandag 17.05.17 kl. 18.00 ved gadekæret i Everdrup.
Årets udflugt er endnu ikke helt på plads.
Meget mere herom senere.
Arrangementer er mandage kl. 19.30 i Everdrup Samlingshus, med mindre
andet er angivet i teksten.
Der kan købes kaffe/te med kage ( hvis dette ikke er med i spisningen ), eller øl/
vand til billige priser i pausen, også hvis man kun deltager i foredraget.

Års medlemskab 50,- kr. kan tegnes ved indgangen.
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