Jegerup Fritids- og Kulturcenter

Borgerspisning i Jegerup Forsamlingshus
Vi har fornøjelsen at kunne invitere til en ny omgang borgerspisning i Jegerup forsamlingshus. Denne gang er
det en flok aktive piger i Jegerup, der laver mad til hele byen og inviterer jer til at spise med

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.00
Borgerspisning er nem aftensmad for alle, der har lyst til at komme. Prisen er 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr.
barn. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Man kommer, sætter sig til bords og spiser. Der er kaffe og småkager efter spisningen. Oprydning og opvask
skal man ikke tænke på, blot komme og være med til en hyggelig gang fællesspisning, hvorefter man kan gå
hjem og putte børnene i seng.
Vi håber, at mange vil bakke op om arrangementet, og at nogle allerede nu vil overveje at melde sig til at stå
for maden ved næste borgerspisning, som bliver onsdag den 7. februar 2018.
Af hensyn til maden er vi nødt til at vide, hvor mange, der kommer. Der er derfor tilmelding senest torsdag
den 5. oktober til Bibs på tel 2893 5963 eller bibsstark@bbsyd.dk.
Vi glæder os til at se jer – husk også at spørge naboen, om ikke de vil med. Det plejer nemlig at være rigtig
hyggeligt.
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Borgermøde om motionscenter samme dag kl. 19
Efter borgerspisningen er der borgermøde omkring motionscentret. Motionsgruppen samt Charlotte og Kasper
fra ”Bevæg dig for livet – Fitness” vil konkret præsentere tankerne omkring et motionscenter i Jegerup. De
vil også forklare, hvad foreningsbaseret fitness går ud på.
Kom og deltag og spørg ind til motionscentret.
Du er velkommen til at komme og deltage både i borgerspisning og borgermøde, men du er også velkommen
til først at komme til borgermødet kl. 19.
Med venlig hilsen
Motionsgruppen

