
 

Mesinge Lokalråd inviterer….. 
 

 

April 2015 
 

 

…til FÆLLESSPISNING 
onsdag den  22. april 2015 kl. 18.00  

Sidste fællesspisning brugte vi til at fejre, at Mesinge Lokalråd havde rundet 
de første 25 år – og tak til de ca. 115 personer, der dukkede op og fik en rigtig 
hyggelig aften sammen med venner, naboer m.fl. 
 
Nu er det så ”hverdag” igen – men stadig byder vi alle interesserede 
velkomne til at tilbringe en hyggelig aften i Mesinge Forsamlingshus sammen 
med venner, naboer og andet godtfolk fra vores lokalområdet. 
 
HVIS DU IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET TIL FÆLLESSPISNING, VIL VI GERNE 
OPFORDRE DIG/JER TIL AT OVERVEJE AT KOMME DEN 22. DET ER FAKTISK 
EN RIGTIG HYGGELIG MÅDE AT MØDE ANDRE LOKALE PÅ….. 
 
Menu: Vi gentager en af sidste års store successer – nemlig den ITALIENSKE 
AFTEN , hvor menuen står på PIZZA og andre italienske lækkerier. 
 
Som nævnt er det igen hverdag – så medlemmer skal betale 90 kr. for at 
deltage (voksne). Skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke skolesøgende børn 
deltager gratis. Hvis man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man 
de sædvanlige 100 kr. for voksne og 50 kr. for skolesøgende børn.  
 
Vi håber meget, at du/I har tid og lyst til at komme og glæder os til at se 
dig/jer. 
 
Næste fællesspisning er onsdag den 7. oktober.  

Tilmelding 
senest fredag 
Den 17/4 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 
 

Eddie Rasmussen 
tlf. 21 65 93 41 
 

Lene Gommesen 
Tlf. 27 29 00 77 
 

Steen Hjorth   
tlf. 21 43 07 26 

KALENDER: 
 

Fredag den 17/4: 
Affaldsindsamling. 
 

Fredag den 5/6: 
Grundlovsdag. 100-
året for kvinders 
valgret. Start ved 
Kvindeegen på Borget 
kl. 10.15. 
 

På-tur-med-de-lokale: 
Ons. 13/5: Dalby 
Ons. 10/6: Viby  
Ons. 17/6: Kølstrup 
Tor. 25/6: Birkende 
Ons. 12/8: Martofte 
Ons. 2/9: Dræby 
Ons. 9/9: Mesinge 
Se omtale i pressen og 
hos ”Min Købmand.” 
 

Tirs. 23/6: Esterhøjvej 
Skt. Hansbål 

 

 
 
 

Der vil blive arrangeret affaldsindsamling med udgangspunkt flg. steder: 
- Mesinge (Mødested: Kirkepladsen). Tilmelding til Karsten, Poul, Inge eller Søren 
- Taarup (Mødested: Gadekæret i Taarup). Tilmelding til Lene 
- Dalbybugten (Mødested: Mågevej 53). Tilmelding til Eddie 
- Salby (Mødested: Hindsholmvej 453). Tilmelding til Tina 
- Midskov (Mødested: Midskovvej 260). Tilmelding til Steen. 
 

Tilmelding senest onsdag den 15. april. Se telefonnumre ovenfor 
 

 

Vi håber, DU (og gerne også din 
mand, kone, kæreste, børn, 
hund…..) vil bruge et par timer, så 
vi i FÆLLESSKAB kan gøre 
Mesinge og omegn til et endnu 
dejligere sted at bo – og glæder os 
til at se jer den 17/4 

 

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. i forretningen. 

 

Mesinge Lokalråd 

17. april samler vi ind. Ikke penge – men afffald i naturen !! 

Brug 2 timer sammen med 
din naboer….. den 17/4. 
 

Den 22/3 rensede gode folk kysterne 
rundt omkring Hindsholm – og igen i år 
opfordrer Mesinge Lokalråd dig og dine 
naboer til at bruge 2 timer til at få 
fjernet noget af de affald, der ligger i 
naturen, der hvor DU bor. 
 
”Vores” affaldsindsamling er  

 

FREDAG den 17. april  
i tidsrummet 16 til 18. 

 

Tilmeld dig der, 
hvor du vil 
samle affald !!! 


