Den nye kasserer
Vi har fået ny kasserer i Beboerforeningen.
Hun hedder Karen Lykke Pedersen, er 28 år gammel, og er
født og opvokset i Kærup. Hun er uddannet jurist, og
arbejder til dagligt for anklagemyndigheden.
Hun bor på Søviggårdvej nr. 37,
sammen med sin mand Christian og
deres to hunde. Derudover venter hun
en lille pige, som nok melder sin
ankomst omkring nytår. Frygt ej,
hun har lovet ikke at tage barsel fra sin
post i bestyrelsen.
Vi håber I tager godt imod hende!

Kærup
Beboerforening
________________________________
Tag din nabo under armen
og kom til fællesspisning og
fællessang

____________________________________________________

Kærup Beboerforenings bestyrelse
Bente Andersen – Formand - udlejning
Tlf. 23 44 09 58
B23440958@live.dk
Birgit Gotthardsen – Næstformand
Tlf. 23 30 45 04
birgit.gotthardsen@gmail.com
Gitte Vammen Jørgensen - Sekretær
Tlf. 28 74 73 06
Gitte.jacobsen45@gmail.com
Karen Lykke Pedersen - Kasserer
Tlf. 20874301
Karen.Lykke94@gmail.com
Daniel Mammen
Tlf. 28 14 11 85
Mammen.dk@hotmail.com

Fredag den 28. oktober 2022 kl. 18:00
Menuen er ”dagens ret” + Kaffe/te og kage
Efter maden vil der blive sunget et par
fællessange inden kaffen
Pris:

Voksne (+ 15 år): 150 kr.
Unge 6 – 15 år: 75 kr.
Børn under 6 år: gratis
Øl, vand og vin vil kunne købes.

Bindende tilmelding og betaling senest 24. oktober 2022
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 beboerne i/omkring Kærup.
Arr.: Kærup Beboerforening

Nu er det snart jul igen, og tiden til kalenderlys og adventskrans nærmer sig med hastige skidt. Derfor holder Kærup
Beboerforening juleblomsterdekoration med Bente Ramussen.
Tirsdag den 22. november 2022 fra kl. 19:00
Du skal selv medbringe eget fad/skål/potte/krans mv. samt lys.
Medbring endvidere gerne pynt, bånd, kugler, mv. som du ønsker at
pynte med. Vi søger for grønt, gran, kogler, ler, ståltråd, oasis, mm.
Der vil blive serveret gløgg, æbleskiver og julesmåkager.
Alle er meget velkomne også børn.
Pris:

Voksne:
Unge 13-17 år:
Børn under 13 år:

100 kr.
50 kr.
gratis

Julefællessang
Kærup Beboerforeningen afholder endnu en gang fællessangs
arrangement i Kærup Beboerhus denne gang med julesange
Onsdag den 14. december 2022 fra kl. 19:00
Arrangementet er gratis. Der vil være mulighed for at købe kaffe og
kage i pausen. Alle er meget velkomne, både børn, dem uden
sangstemme og folk uden tilknytning til Kærup. Tag din nabo under
armen til en hyggelig aften med masser af julestemning og sang.
Tilmelding er ikke nødvendig, men for at sikre nok kaffe og kage, må
man gerne sende en sms til 20874301, såfremt man kommer.

Bindende tilmelding og betaling senest den 10. november 2022 til
MobilePay: 41359 eller konto nr. 5998 5000047.
Skriv navn og antal i alt ved tilmelding/betaling.
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 20874301.

Juletræsfest
Kom med til en forrygende dag, med hygge for de små
og barnlige sjæle, når der igen i år holdes juletræsfest.
Der vil bl.a. blive serveret saft, gløgg, æbleskiver
og en overraskelse til børnene.

Festen holdes i Kærup beboerhus,
Den 4. december 2022
Fra kl. 11-13
Pris for voksne 30 kr., børn er gratis.
Vi glæder os til at se jer!

S.U. senest den 2/12-22 til: 30259887

Fremvisningsarrangement
Står du og skal holde din næste store fest i 2023?
Så kom til Kærup Beboerforenings fremvisningsarrangement

Søndag den 22. januar 2023 fra kl 10-12
Her fremviser Kærup Beboerforing
Kærup Beboerhus for alle interesserede.
Således man kan se husets inventar, både
hvordan bordene kan stilles op og pyntes,
samt hvilket service mv. der er
til rådighed i huset.
Giv endelig beskeden videre, hvis du kender nogen som er på udkig
efter et dejligt sted at holde deres næste fest!

