Nyhedsbrev, SN 87, Juni 2014

Foreningen Svend Gønge
Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Pro honore patriae

Foreningen
Svend Gønge
Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004
goenge@syvsogne.dk

www.syvsogne.dk
Bestyrelse:

FSG arrangerer igen i år en bustur til 1600 tals marked ved Hjertesøen i Lönsboda, Skåne.

Formand:
Peter Sten Hansen

Det drejer sig om weekenden fredag 25 juli til søndag 27. juli 2014.

Næstformand:
Ingegerd Riis

Bussen vil afgå fra Lundby Medborgerhus/station fredag kl.15 ? (evt. før eller senere) og vi
tager hjem så vi kan komme i seng i rimelig tid søndag!

Kasserer:
Jens Hallqvist

Det kan gøres for ca. 1.000 kr. pr. prs. hvis vi bliver 10 - men 750 kr. hvis vi bliver flere, og vi får
tilskuddet fra kommunens Venskabsbypuljen igennem.

Sekretær:
Jens Beck

Vi kan bo gratis v. Hjertesøen på Torpet og logen (fælles soverum til 6 og 12 personer). Der er
bad og køkkenfaciliteter, så man kan medbringe og tilberede morgenmad - samt et hus i byen (8
personer) ,

Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe
Redaktion på SN:
Peter Sten Hansen,
(ansv. havende)
Ingegerd Riis,
Jens Hallqvist,
Gunnar Stobbe,
Jens Beck.

Man må også gerne tage med på busturen, og selv finde anden overnatning. Der er f.eks. vandrehjem i byen.
Vi regner med at nå frem fredag inden ICA lukker kl.21.

svendgoengepoulsen@gmail.com
Oversigt over vore
ambassadører.

Det er meningen, at alle der har dragter tager disse med og går med dem på markedet (hvis man
vil). Det giver at godt bidrag til markedet, som i øvrigt minder om Lundbys Gøngemarked med
boder, soldater, optræden og så en tjære-mile! Og så er der fantastisk smukt!

Der er gratis bus mellem byen og markedet, så man kan komme til at handle og komme hjem i seng hvis man
bor i huset i byen/vandrehjemmet.
Der er dog ikke længere end man kan gå, det er en smuk tur!
Da vi skal bestille bussen snart, for at være sikre på at få en - vil jeg meget gerne have tilmelding snarest (dvs
inden 10. juni) - så vi kan se om der er interesse nok. Vi tager en stor bus, så vi er sikre på at kunne få alle
med!
Tilmelding til Ingegerd Riis på ingegerdriis@hotmail.com eller mobil 28 35 05 12 (gerne sms)
Skriv jeres navn og mail og tlf. så jeg kan få fat i Jer hvis det er!
Mere præcist om tidspunkter osv. senere...
Ingegerd Riis.

Hold din næste fest i
Medborgerhuset Lundby
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov:
Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.
Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse, græsplæne og to petanquebaner.
Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771
Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk

