Information
og invitation
fra

Kærup
Beboerforening

Vidste du at….
Kærup Beboerhus kan lejes af alle…
Man lejer huset for hele weekenden…
Der kan dækkes op til ca. 75 personer…
Der kan bestilles rengøring efter festen…
At huset bookes ved Bente Andersen
tlf.23440958…
Info om huset findes her:
https://janderup.dk/kaerup-beboerhus

d. 31. oktober kl. 18.00
Menuen er
”Dagens ret”
og kaffe og kage.
Voksne 100 kr
Unge 13–17 år 60 kr
Børn 6-12 år 30kr.
Børn under 6 år gratis.
Øl, vand og vin vil kunne købes.
Bindende betaling senest 27/10 til
Mobilepay: 41359 eller konto nr. 5998 5000047
Skriv navn og antal i alt ved tilmelding / betaling
Kom og få et par hyggelige timer
sammen med naboerne her fra Kærup
Arr: Kærup Beboerforening

Juletræs fest
i Kærup
Kom med til en forrygende dag, med
hygge for de små og barnlige sjæle.
Der vil bla. blive serveret saft, gløgg,
æbleskiver og en overraskelse til
børnene.
Festen afholdes i Kærup Beboerhus,
d.8/12-2019, fra kl.10 - 12.
Pris for voksne 20kr, børn er gratis.
Vi glæder os til at se jer :-)
S.U d.27/11-19 på nr: 30259887

D. 28. april i år, brugte 15 personer fra lokalområdet
deres dag på at gå for et godt formål. De gik for
hjerteforeningen og derved gjorde de det muligt at
Kærup Beboerhus fik en hjerterstarter. Tusind TAK
for støtten og jeres tid – det er til glæde for alle i
Kærup og omegn. Hjertestarteren er nu opsat på
Kærup Beboerhus og er tilgængelig hele døgnet
Hjerteforeningen har lige afholdt et kursus i
genoplivning og brugen af hjertestarter i Kærup
Beboerhus, hvor alle fik prøvet at anvende begge
dele. Meget lærerigt og godt at prøve – men
selvfølgelig håber vi det aldrig bliver aktuelt

Du kan stadig nå at indbetale
medlemskontingent for 2019
i Kærup Beboerforeningen gældende
for hele husstanden på 250,- kr.
Indbetales på kt nr 5998 - 5000047
Husk navn og adresse eller på
Mobilepay
til 41359 - Kærup Beboerforening

Kærup Beboerforenings
bestyrelse
Preben Hallum Hansen - Formand
Tlf. 75 25 88 00 - 5127 4606
mail@hallumbyg.dk
Bente Andersen – Næstformand - udlejning
Tlf. 23 44 09 58
B23440958@live.dk
Birgit Gotthardsen - Sekretær
Tlf. 23 30 45 04
Birgit.gotthardsen@gmail.com
Astrid Ditlevsen - Kasserer
Tlf 20 21 58 44
astridkontor@gmail.com
Daniel Mammen
Tlf. 28 14 11 85
Mammen.dk@hotmail.com

