Foreningens bestyrelse:

Elly Lemvig Andersen,
formand
Askelunden 23, Hou
8300 Odder
tlf. 8655 1701
Mobil: 6154 0043
elly@lemvigandersen.dk
Kasserer Karen Blok
Skovsangervej 7
8300 Odder
Mobil: 2886 8442
karenblok12@gmail.com
Sekretær Lisbeth Stougaard
Elmegårdsvej 113, Dyngby
8300 Odder
Mobil: 2045 4677
lgs.dyngby@gmail.com

Hanne Jensen
Oldrupvej 52
8350 Hundslund
tlf. 8655 0565
Mobil: 3060 5063
hannehagen56@gmail.com
Susanne Gammelgaard
Gersdorffslundvej 1
8300 Odder
Mobil: 2278 1830
susanne@gammelgaardagro.dk
Lis Tikiøb
Assedrupvej 3, Assedrup
8300 Odder
tlf. 8655 8067
Mobil: 51704074
listi@mail.tele.dk
Mette Riis
Solbjerg Søvej 40
8355 Solbjerg
Mobil: 25249006
mette@vognmandriis.dk

Bette Jenses Hyw
Årskontingent er kr. 200,-, som skal indbetales senest ultimo oktober.
til Sydbank på konto nr. 7110 0001080688, Husk at opgive navn.
Tilmelding til diverse arrangementer er økonomisk bindende uden
afbud.
Pris for ikke-medlemmer kr. 50,- ekstra pr. arrangement.
Ved samkørsel betales fra 25-50 kr/person til chaufføren.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Med venlig hilsen og ønsket om rigtig god fornøjelse
Bestyrelsen

Program for
2019-20

Generalforsamling
Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00
i Erhvervshuset på Boulevarden 13, Odder
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
På valg er
Bestyrelsesmedlemmer: Elly Andersen, Karen Blok og Susanne Gammelgaard
Som suppleant:
Maren Olsen
Som revisor:
Else Rosborg
Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra Hospice Søholm
komme og fortælle om hverdagen på Hospice.
Foreningen er vært ved kaffen.
Adventsgudstjeneste
Onsdag den 4. december 2019 kl. 19.00
Adventsgudstjenesten afholdes i år i Odder Kirke v/sognepræst Vibeke Døssing
Rudebeck. Efter gudstjenesten kører vi til Restaurant Skovbakken i Odder, hvor
vi samles til kaffebord. Herefter vil Vibeke underholde/fortælle en historie.
Sædvanen tro afholdes amerikansk lotteri, og vi modtager gerne gaver til lotteriet
Alle er velkomme, ingen tilmelding. Pris 75 kr. for kaffen.
Lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.00
Vi besøger Kvindemuseet i Århus, Domkirkepladsen 5
Her får vi en guidet rundvisning, hvorefter vi selv kan gå rundt og kigge.
Kl. ca. 15.00 drikker vi kaffe i museets cafe.
Pris for rundvisning 85 kr. - kaffe kan købes..
Tilmelding senest 15. januar til Elly på tlf. 61540043 – max. 30 deltagere.
Afgang fra banegården i Odder med Letbanen kl.10.50.
Besøg hos Tabita og Brian Strebel Ottesen, You Create,
Lemmestrupvej 20, Højby, 8300 Odder
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.30
Velkomstdrink, præsentation og rundvisning i showroom og galleri.
Herefter middag med tapas, vin og fadøl . Så er der foredrag af Anette Walther,
Søvind Kro, og vi slutter af med kaffe og lidt sødt. Der vil også være mulighed
for at købe unika værker.
Pris for hele herligheden er kr. 250,00
Tilmelding til Elly senest 1. marts.
Max antal 25- 30 personer.

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.00
Besøg hos Ingrid Christiansen, Rude Havvej 117, Rude
Ingrid Christiansen er en aktiv pige med mange jern i ilden. Vi starter med en
rundvisning i hendes stensliberi, hvorefter vi går en tur rundt på gården med
besøg i værelserne med Bed and Breakfast i både stuehus og udlænge.
Så får vi besøg af Lisbeth Bonde, der er ansvarlig for Saksild-Nølev
lokalhistoriske arkiv. Lisbeth tager os med på en havevandring og fortæller os om
Rude Bys historie - herunder historien om David Davidsen. En historie som nok
er værd at høre. Vi er nu klar til en hyggestund med kaffe og kage.
– ingen tilmelding – mød blot op.
1-dags tur til Fur
Lørdag den 16. maj 2020 kl. 8.30 fra Boulevarden 13 i Odder
Beskrivelse af turen er vedlagt …..
Travetur
Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.30
Der er afgang fra Boulevarden 13 i Odder kl. 18.30.
Vi fylder bilerne op og kører til Solbjerg Søvej 40 i Solbjerg.
Derfra vil vi gå en tur ved sø og skov. Senere kan den medbragte kaffe nydes på
terrassen, og i tilfælde af regnvejr rykker vi inden døre.
Ingen tilmelding, husk blot kaffekurv.
Havnerundfart i Århus med slæbebåden Jakob
Lørdag den 5. september 2020
Vi skal på havnerundfart med en gammel slæbebåd, Jacob. Turen varer en god
time.
Efter turen har vi forslag om, at vi går op til Århus Street Food og spiser frokost.
Her er mange valgmuligheder, så der er frit valg.
Da det er Århus festuge, foreslår vi, at man kan tage letbanen ind til Dokk 1, vi
skal være der senest 10 min. inden afgang.
Afgang fra Odder ca. kl. 10, det er svært, at planlægge, da vi ikke ved, om
køreplanen ændres.
Max. 34 deltagere. Bindende tilmelding senest 1.8. 2020 til Lisbeth på tlf.
20454677

