
  FOLKEDANSERFORENINGEN               &    SANGKORET 
”NIELS EBBESEN”   KRONJYDERNE                 

Kære medlemmer. 

En sommerhilsen fra vores lille forening 

 

 Remisen er stadig vores faste mødested, hvor koret også er, men nogle arrangementer 

vil, afhængig af indhold, foregå udenfor Remisen, så gem sedlen og vær ekstra 

opmærksom på tid sted og ikke mindst tilmelding og betaling. 

 

Ligeledes er det meget vigtig at i er opmærksomme på at sekretær John har jeres 

korrekte mail og telefonnumre, da kontakten til jer vil foregå via mail og sms.   

 

Koret starter op på onsdage kl. 17.45 – 19.15. 

 Antal gange og pris er efter aftale med Lisbeth, så har I lyst til at få rørt 

stemmebåndene så kontakt endelig Lisbet. 

 

  Medlemskort for sæsonen både 2021 og 2022 kr. 100,00 betales snarest til John eller 

til vores konto I Sparekassen Kronjylland Reg.nr. 9334 konto: 3095622231.  Husk navn 

på indbetalingen. 

Det er en god idé at indløse medlemskort da evt. tilskud til arrangementerne kun er for 

medlemmerne.  

 

Vigtige telefonnumre til tilmeldinger og øvrige information ved arrangementer 

 

Lisbeth og John 2680 3955  

Jette        2334 8421 

Jan        6063 5874 

Ove        5186 6100  

Poul Anker        5186 2150 

Hermann        4150 0041 

Carl       4081 1699 

John J       2620 6233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hermed et nyt årsprogram for sæson   AUG 2022 – MAJ 2023       
 
 

ÅRSPROGRAM 
 
4. AUG kl. 17 Besøg ved Bike-Car meet i Hevring. Vi mødes ca. kl. 17 så vi kan sidde sammen og spise, der er       

mulighed for at købe lidt pølser, kartoffelsalat og pomfritter og drikkevarer og man kan jo også 
slutte af med den berømte Hevring Isvaffel med hjemmelavet guf. Der er gratis kaffe i Ishuset.  
Hermann kan koordinere evt. samkørsel. 
 

12. SEP kl. 17  Besøg i Ørsted hvor Tove og Jørn spiller KROLF og viser os lidt om hvordan man spiller. En lidt mere 
flad bane. Foreningen er vært ved en øl/vand ved klubhuset i Ørsted på det gamle stadion, lige over 
for skolen på Rougsøvej. Det koster 5. kr. at leje køller/bolde. Husk fornuftigt tøj efter vejret. 

 Jette kan koordinere evt. samkørsel. 
 
5 OKT kl. 18 I Remisen vil der være fællesspisning med en medbragt ret.  Der vil være et lille bankospil med ca. 6 

spil og lidt fællessang. Jan opråber og der vil være såvel række- og pladegevinst. Bankotavler koster 
kr. 10 pr. stk. Har nogen lyst at give en sponsor gevinst siger vi så mange tak. 

 Lisbeth koordinerer madretterne og du medbringer selv tallerken, bestik og kaffekop. Foreningen 
 giver kaffe og en lille kage i pausen.  
 
16 NOV kl. 19 En aften i Remisen med De gyldne Løver. Henning Sose har velvilligt stillet sig til rådighed med sit 

foredrag om gruppen. I pakker kaffekurven som vanlig og foreningen er vært ved en øl/vand under 
foredraget. I må gerne tage naboen og venner med. Tilmelding til Jette.      

 
7 DEC kl. 18  Fælles juleafslutning kor/dans. Husk en lille pakke og småpenge til lotteri og egne drikkevarer. 
  Der vil her være mulighed ”for at svinge træbenet” til lidt nemme danse, Spillemand Ove og Poul 

Anker er bestilt og vi synger også et par julesange sammen.  
                              Der er bindende forudbestilling på smørrebrød ved John. Pris pr. stk ca. 22 kr. John laver liste, så du 

kan få dit yndlingsstykke og du medbringer selv tallerken, bestik og kaffekop 
  
JAN ? En aften i Remisen, hvor der arbejdes på at skaffe en foredragsholder. 

John Jensen vil undersøge om vi kan få en aften med Arkivar Tina Knudsen Jensen. 
 Arrangement gennemføres kun hvis Tina har plads til os i sin kalender. 
 Pris for adgang og dato vil tilgå jer. I kan godt regne med at pakke kaffekurven og foreningen vil 
give kaffe og kage 

 
22 FEB kl. 19 En aften i Remisen med Thomas Frank og Johan Anckarstjerna i Showet GENBRUG. De kan fejre 10 

års jubilæum som entertainerdouen ”To tykke Tosser” Et splinternyt show og som titlen antyder 
med en masse af de go’e gamle revyviser og sketches, helt fra da farfar var ung – med et strejf af 
vores egen finurlige komik. Som duoen selv skriver: en times tid sammen med os og få et godt grin – 
eller en middagslur. Du vælger selv.   

 100 kr. i entré og sønderjysk kaffebord, så meld jer gerne til John Jensen, hvis i vil bage. Tag meget 
gerne gode venner og naboer med, og vi slår det også op i Remisen.  

 
22. MAR kl. 1930 Generalforsamling hvor foreningen er vært ved øl, kaffe og rulle-ostemad. Carl laver opslag  
 
MAJ?    En  KROLF oplevelse til Randers Fjords golfklub i Støvring. Spillet vil tage ca. 2 timer og Carl vil give 

os den fornødne instruktion, så det kan blive en god oplevelse for alle. 
 Foreningen er vært ved en øl/vand under spillet. 

Der vil efterfølgende blive mulighed for at købe en bid brød i klubhuset. Husk fornuftigt tøj efter 
vejret.  
Carl laver opslag med mere information. Det koster 25 kr. at leje køller/bolde. 



 
 
 


