
    
AKTIVE kvinder Munklinde  Program ’22-23   Være Velkommen!! 

 
En lokal forening vor kvinder i alle aldre, som laver arrangementer der kan have interesse for både yngre og ældre. 

Vores mål er at vi lærer hinanden bedre at kende på kryds af landevejene. 

Helle G. Poulsen               25138907   hellegpoulsen@outlook.dk   
Maria Mejlby                    20513728   mariamejlby@yahoo.dk                                   
Henrijette Søndergaard  28901998   henrijettepedersen@hotmail.com                                        
Annelies Vingborg            25111677  annelies@live.dk 
Mette Sørensen                22432328  Mette.cs@gmail.com 
Ret til ændringer forbeholdes.  Tilmelding og priser: se v/ arrangementer.  Kontingent 180,- p/år.  
  

 

Familiehygge  Torsd. 8 sept.  Kl 17.30  Pris 25,-
/50,- p.p. (børn gratis) 
Tilmelding: Annelies s.u. tirsd 6/8    
Ruskjærholm  
 
Vi hygger med familien ved grillpladsen med bål 
og der er plads til at brænde krudt af på 
legepladsen. Mulighed gåturer, snakke eller 
andet man nu får lyst til. Vi sørger for 
kartoffelsalat, pølser og snobrød, samt en kop 
kaffe. Medbring selv service og drikkevarer. 
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
 

Virksomhedsbesøg  M/K  fre 27/1.  Kl 19   kr 
75,-/125,- Tilmelding: Henrijette s.u. 20/1/23 
       ØLSMAGNING     - MAX 30 deltager - 
På Virklund Bryghus brygger og tapper vi alt 
øllet selv. Vi har en passion for det naturlige 
friske øl, derfor bliver vores øl brygget i flade kar 
og med original eftergæring på flaske og fad. 
Det betyder at øllet opnår den bedste smag og 
fylde. Vi er tro mod øllets sjæl og oprindelse, det 
smager bedst og føles rigtigt. På rundvisninger 
er der typisk 8-12 varianter øl til ølsmagning.  
Der serveres et lækkert pølse og ostebord til 
øllet. www.virklundbryghus.dk 
Mød kl 18.15 v/Munklindehus for fælles kørsel 
 

Motionsgymnastik M/K   
Ma. 26 sept. Kl 19  kr 250,- 
Tilmelding: Helle        Munklindehus 
 
I Munklindehus er Tove Pedersen igen klar til at 
sætte os i gang med styrkende og 
smidiggørende motion. Prisen er for 10x inden 
jul og ved 15 deltager. Medbring liggeunderlag. 
Første aften er gratis prøvetime. Alle er 
velkommen, så kom glad og tag din nabo med! 
 

Generalforsamling  7. marts ,23  kl 19.30   gratis 
Hos: Helle, Søbjergvej 85. 
 
På årets generalforsamling, viser vi årets 
regnskab, snakker om de forskellige 
arrangementer fra året der gik samt modtager 
gerne ris og ros. Kom gerne med ideer til næste 
års program. Alle er velkomne, medlem eller ej. 
Vi serverer drikkevarer og lidt mundgodt. 
 

Pigeaften  fre. Den 7. okt. Kl 18 kr 200,-/300,- 
Tilmelding: Annelies  s.u .30/9  Munklindehus 
 
På vores årlige fantastiske pigeaften, dækker vi 
op til en aften med hygge, atmosfære og rigtigt 
lækkert mad som kokken serverer. Tema: BYT 
TIL NYT: medbring gerne tøj, sko, mm. Vi sætter 
borde frem, hvor i kan udstille/lægge jeres ting 
som i gerne vil bytte.  
Velkommen til årets hyggeligste aften! 

Textilmuseet 10 maj kl 19  gratis 
Tilmelding: Maria 
 
Vi er i gang med at aftale et besøg hos 
Textilmuseet i Herning. De har nogle 
spændende rundvisninger som vi håber at få 
booket snarest. 
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