
 

Mesinge Lokalråd inviterer….. 
 

 

april 2017 
 

 

…til FÆLLESSPISNING  
              tirsdag den 25. april 2017 kl. 18 - 20 

 
I uge 17 spiser Danmark sammen…….. 
 

 
Folkebevægelsen mod ensomhed opfordrer i uge 17 hele 
Danmark til at spise sammen. Den opfordringer tager Mesinge 
Lokalråd naturligvis op – og vi inviterer alle interesserede til 
fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus. 
Måske har du ikke været med før – eller også kender du én 
som ikke tidligere har været med. Nu er anledningen der til at 
møde op – eller til at invitere én med. Lad os se mange nye 
ansigter den 25. april. 
 

Menu: Aftenens tema er italiensk,  
så Diana laver hendes fantastiske  
pizza m.m. Efter maden får vi en  
kop kaffe. 
 
 

Næste fællesspisning er tirsdag  
den 26. september 2017. 

Tilmelding senest 
fredag den 21/4 til 
 

Karsten K. Hansen 
tlf. 30 33 67 22  
 

Poul Kjellberg  
tlf. 30 13 20 56 
 

Inge Kuhlmann  
tlf. 65 34 21 14  
 

Tina Hansen  
tlf.  28 14 19 10  
 

Søren Nielsen  
tlf. 20 46 08 75 

Pia Kolle 
Tlf. 22 76 10 99 
 

Lene Gommesen 
Tlf. 27 29 00 77 
 

Mona Lisa Truelsen 
Tlf. 30 56 50 36 
 

Steen Hjorth   
tlf. 21 43 07 26 
 

HUSK VENLIGST AT OPLYSE ANTAL 
VOKSNE OG BØRN 
(SKOLESØGENDE ELLER IKKE-
SKOLE-SØGENDE). 

 

  
 

 

Medlemskab 2017 
 

Vi har været rundt med girokort i alles postkasser, så hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2017, så skynd dig at finde 
girokortet frem og få betalt. 
 

Du kan også indbetale via netbank (konto 6864 0001026684). Husk at oplyse dit navn og adresse, hvis du indbetaler via 
Netbank – eller du kan betale kontant, f.eks. ved en fællesspisning. 
 

Medlemskontingent for 2017 (100 kr. pr. husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer)  
 

 Se mere om Mesinge Lokalråd og vores aktiviteter på www.mesinge.dk/Lokalrådet 
 

 

Mesinge Lokalråd 

”Udviklingsplan Hindsholm”. 
Lige nu er 10 arbejdsgrupper i færd med at lave beskrivelser af spændende projekter, som skal være med til at udvikle 

Hindsholm – og gøre området endnu mere levende, end det allerede er.  

Arbejdsgrupperne præsenterer deres projekter ved det afsluttende borgermøde, som afholdes LØRDAG DEN 24. JUNI PÅ 

HVERRINGE. Her vil alle borgere på Hindsholm være velkomne – og få mulighed for at være med til at bestemme, hvilke 5 

forslag, vi tror allerbedst vil kunne være med til at udvikle Hindsholm. Sæt et stort X i din kalender – allerede nu. 

 

 

Prisen er som den plejer at være, dvs. at 

voksne medlemmer skal betale 90 kr. 

Skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke 

skolesøgende børn deltager gratis. Hvis man 

IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd 

betaler man en 10’er ekstra pr. person – 

voksen som barn. 

 
 

Husk at handle lokalt – bare lidt mere end du allerede gør i dag !!!!! 
PS  Du kan blive medlem af  ”Købmandens Venner” ved at indbetale 25 kr. hos ”Min Købmand”. 

 

http://www.mesinge.dk/Lokalrådet

