
Efterårsprogram 2020
Dons forsamlingshus

Kig ind og se hvad vi 

har at byde på

Julestue
Søndag d. 29 november kl. 14 - 17  

En hyggelig eftermiddag, 
hvor der er mulighed for at 
lave en god handel med 
vores udstillere. 
Forsamlingshuset byder på 
gratis gløgg og æbleskiver.

Juletræsfest

Søndag d. 27 december kl. 14.00 

Vi skal danse om juletræ, og hvis vi er heldige 
kommer julemanden og besøger os, med lidt 
godt i sin sæk. Der vil blive serveret kaffe og 
æbleskiver
Prisen for denne eftermiddag er 40 ,- pr. 
person som betales ved indgangen.
Tilmelding er nødvendig til Susanne 
Frederiksen på telefon 23 21 94 96
eller
mail: csfrederiksen@mail.dk



Syng med aften i forsamlingshuset

Torsdag d.  24. September kl.  19.00

Sanggruppen ”Solong” under ledelse af Otto Skak kommer og 
laver en festlig aften for os med et bredt repertoire af sange, 
hvor der vil være mulighed for at synge med. Der vil være 
mulighed for at købe øl og sodavand, 

Billetpris Incl. Kaffe og kage 75 kr.  (billetter sælges kun i 
forsalg)

Der er kun 50 billetter til dette arrangement og de kan købes i 
gårdbutikken ”Lystlunden ” Vestergade 166 6051 almind

Bankospil

Mandag d. 16. november kl. 19.00
Så er der igen mulighed for at komme til bankospil i Dons 
forsamlingshus. Kom og vær med i kampen om de mange gevinster
Vi har fået fra vores sponsorer ( dørene åbnes kl. 18.30 )

Vi gentager succesen med et brag af en oktoberfest. Gå ikke 
glip af festen som alle snakker om…………… bagefter. 
Musikken bliver leveret af DJ FLENSBURG som vil sørge for 
ægte tyrolerstemning. 

,

Menu: Nakkefilet stegt som vildt m/bacon og flødesovs, 
dagens kartoffel og waldorfsalat. Dessert: Ymerfromage –
kaffe og småkager.
Billetpris 175,- for voksne og 75,- for børn
Billetter kan købes i gårdbutikken ”Lystlunden”  Vestergade 
166 6051 Almind


