Helnæs, d. 13. februar 2017
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Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

GODT NYTÅR til jer alle og velkommen til vores 20 års- jubilæumssæson

Til højbords med reformationen
Kærum Kirke, søndag den 26. februar kl. 14-16
Vores første arrangement i år er en historisk koncertfortælling, som vi er gået sammen med flere andre for
at få på benene. Vi får besøg af en historiker, som vil fortælle om hverdagslivets mange aspekter på reformationstiden for 500 år siden og trække linjer til vores liv i dag. Fortællingen vil veksle med musik fra tiden
spillet af duoen Krydsfelt, som spiller drejelire og fløjte. De tre optrædende er iklædt historiske dragter fra
tiden. Der vil være en pause, hvor der serveres lidt at spise og drikke, som både smager godt og som også
blev spist i reformationstiden. Læs mere i vedhæftede omtale ...
Alle sanser kommer i spil ved denne eftermiddag i Kærum kirke og af hensyn til det, som skal fortæres, vil vi
bede jer fortælle, om I kommer. Af hensyn til indkøb hører vi gerne fra jer senest den 19. februar kl. 20.

Skriv til mig på mstherp@gmail.com eller ring 6477 1668 - Mobil 2720 1668.

Generalforsamling og jubilæumsfest med koncert
Vi vil gerne indbyde alle vore medlemmer til jubilæumsfest med spisning og
koncert lørdag den 29. april lige efter generalforsamlingen. Middagen og koncerten
er foreningens gave til vore medlemmer. Drikkevarer for egen regning. Vi afholder
generalforsamling og jubilæumsfest i Helnæs Forsamlingshus, Ryet, Helnæs,
5631 Ebberup.
Eneste adgangsbillet til generalforsamlingen og jubilæumsfesten er et medlemskort for 2017.
Kontingent 2017 - betal gerne inden 15. marts, hvis du vil deltage i jubilæumsfesten.

Indbetaling kan ske via netbank til vores konto. Reg. 0800 konto 0000060003
Har du MobilePay kan du sende pengene til nr. 6173 4540 - HUSK at skrive dit navn
Kontingent for én person 150 kr.
Kontingent for flere fra samme husstand 250 kr.
Vi glæder os meget til at se jer til vores koncerter, som er en perlerække af tidligere succeser.
Mange jubilæumshilsner
Marianne Therp
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