
Forårsprogram 2020
Dons forsamlingshus

Bliv medlem af Dons forsamlingshus 

Det koster kun 100 kr. om året og så er du med til at 
støtte op om de lokale aktiviteter der foregår i byen og 
huset. Medlemskab løber fra januar til januar og skal 
betales senest til generalforsamlingen i februar. Se på 
hjemmesiden www.donsforsamlingshus.dk   hvordan 
du bliver medlem. 

TILMELDINGER TIL VORES 
ARRANGEMENTER 

til Susanne på 23 21 94 96/csfrederiksen@mail.dk Hvis 
du ikke allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan vi 
stærkt anbefale også at gøre dette via vores 
hjemmeside. Her får du opdateringer og reminder til 
vores arrangementer. Og vi vil da også rigtig gerne have 
flere følgere på vores FB side Dons forsamlingshus 
venner. Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen  

Kig ind og se hvad vi 

har at byde på

Sct. Hans aften
Tirsdag d. 23 juni kl. 19.30

Vi starter kl.  19.30 ved forsamlingshuset, Herfra går vi i 
fakkeltog ned til soldaterbroen, hvor vi vil brænde Sankt 
Hans bålet af. Der vil være mulighed for at købe grillpølser 
med brød, samt øl og vand. I tilfælde af regnvejr 
henlægges aftenen til laden hos Jens Erik og Annelise 
Søvej 8



Generalforsamling
Tirsdag d.  4. Februar kl.  18.30

Som noget nyt vil huset gerne introducere fællesspisning som 
start på generalforsamlingen. Vi serverer mørbradgryde med 
ris til. Medlemskort til 100 kr. pr. husstand for 2020 købes ved 
indgangen, herefter er maden gratis for husstanden. Efter 
spisning afholdes ordinær generalforsamling. Øl og vand kan 
købes til vores sædvanlige fornuftige priser. ( tilmelding 
nødvendig af hensyn til kokken) Deltagelse i generalforsamling 
incl. Mad er gratis

Tilmeldingsfrist: senest d. 30. januar (Se bagsiden)

Stort Sønderjysk kaffebord
Søndag d. 29. marts kl. 14.00

I anledning af at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland 
stemte sig tilbage til Danmark, fejrer vi genforeningen med 
ægte sønderjysk kaffebord. I den anledning, tillader vi os at 
spørge alle husmødre og fædre, om I kunne have lyst til at 
bage lige nøjagtig Jeres specialitet, som bidrag til kaffebordet.

Henvendelse til Susanne. 

Pris inklusiv kaffe/the og kage er 40 kr./ person. (Eller bidrag til 
kaffebordet) Børn 20 kr. 

For at vide hvor meget der skal bages er vi nødt til at have 
tilmelding senest d. 15/3 – 2020 

Affaldsindsamling
Søndag d. 26. april kl. 13.00
Vi mødes kl. 13.00 ved forsamlingshuset, hvor vi deler os i små 
hold og samler affald i nærområdet. Vi slutter af med kaffe og kage 
ved forsamlingshuset
Dette arrangement er gratis

Nørresø rundt
Onsdag d. 20 maj kl. 18.30
Er du frisk på en travetur i den dejlige natur omkring 
Nørresø, så er det med at få snøret  traveskoene og møde 
op. Vi mødes kl. 18.30 ved forsamlingshuset og slutter af 
samme sted.

,

Vi slutter turen af i forsamlingshuset med en kop 

kaffe og en småkage


