Onsdag den 29. august 2018 kl. 18:
Havne-Cruise i Aalborg Havnebassin
En spændende sejlads, der starter ved broen og går mod vest,
over mod Egholm og tilbage igen.
Pris inkl. sandwich:
Pris medlemmer:
145 kr.
Pris ikke-medlemmer
175 kr.
Medbring selv drikkevarer og husk evt. varmt tøj.
Mændene er velkomne på denne tur.

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 6.00-ca. 01.15:
Bustur til København.
Mange af vore medlemmer har bedt os sammensætte en
bustur til København. Vi har allieret os med Midtbus,
og programmet indeholder følgende:
Rundvisning i Folketinget. Bussen kører derefter en rundtur
til de mest kendte seværdigheder i København. Ca. 1 times
ophold ved Christiania, så vi kan gå en tur igennem området.
Vi kører tilbage til Tivoli. Man kan også vælge at være på
egen hånd efter besøget i Folketinget.
Prisen er inkl. billet til Tivoli, rundvisning i Folketinget,
morgenkaffe med brød og kaffe på hjemturen.
Frokostmadpakke, der nydes i bussen, medbringer man selv.
Pris medlemmer:
460 kr.
Pris ikke-medlemmer
560 kr.
Turen er kun for kvinder.

Mandag den 3. december 2018 kl. 19:
Den traditionsrige julestue i Barmer Forsamlingshus.
Vi har Luciaoptog igen, og vi holder amerikansk lotteri over
medbragte gaver. Begge dele som vi plejer.
Henning ”Barmer” og Bo vil henholdsvis lave konfekt og
kransekage sammen med os.

Pris medlemmer
50 kr.
Pris ikke-medlemmer
70 kr.
Man skal påregne en udgift til materialer og opskrifter.

Fredag den 1. februar 2019 kl. 18,30:
Wellnessbesøg i Rønbjerg.
En forkælelsesaften med afslappende bade og god tid til at
hygge sig sammen.
Der er mulighed for køb af produkter.
Prisen er inkl. indgang, sandwich, 1 øl eller vand, lån af kåbe,
håndklæde og futter.
I wellnessafdelingen er der fri frugt, juice og kaffe/te.
Pris for medlemmer
200 kr.
Pris ikke-medlemmer
250 kr.

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:
Generalforsamling i Barmer Forsamlingshus.
Efter selve generalforsamlingen får vi besøg af præst Lotte
Lyngby Nielsen, der holder et spændende foredrag, som hun
kalder ”Valborg og Kristine – 2 kvinder, 2 liv”
Aftenen er som sædvanlig gratis og kun for medlemmer.

I god tid, før arrangementerne afholdes, udsendes indbydelser med
angivelse af, hvor man tilmelder sig – samt frister herfor.

Bestyrelsens sammensætning
Formand:

Anette Nielsen, Nymøllevej 54, Barmer, tlf. 2868 6607
Mail: alfirma@10mb.dk

Næstformand: Mette Olesen, Kirkevej 18, Barmer, tlf. 2393 2700
Mail: mettepantefoged@live.dk
Kasserer:

Ulla Brandt, Staunvej 1, Barmer, tlf. 2984 9148,
Mail: barmergaard@mail.dk

Sekretær:

Anna Hansen, Skalvej 2, Nibe, tlf. 2992 5347
Mail: anna@hansenshome.dk

Scrapbogsfører: Carol Ann Knudsen, Mellem Digerne 1, Staun,
tlf. 4094 9291, mail: jcstaun@icloud.com

Suppleanter: Inger Benten og Jane Troelsen, begge Sebbersund
Revisorer: Aase Severinsen, Staun og Margit Mortensen, Barmer
Revisorsuppleant: Anni Andersen, Barmer

Hvis du endnu ikke har indbetalt dit kontingent for 2018/2019, kan du
indsætte 125 kr. på konto i Jutlander Bank, Nibe,
Reg. nr. 9814 konto nr. 1845611315. Husk at skrive dit navn.
Du kan også betale til èt af bestyrelsesmedlemmerne.

Se i øvrigt Husmoderforeningens link på www.sebbersund.dk

Program 2018/2019

Ønsker man transport til nogle af arrangementerne, er man velkommen til
at rette henvendelse til bestyrelsen, som vil arrangere samkørsel.

