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Kalender for ØST Danmark 2020 (for vest nedenfor)
Kulturhuset i Smørum, Flodvej 68, 2765 Smørum
Vejledende kalender: Bookingsystemet i Smørum har problemer derfor: (Ændringer)

Da en stor del vores forenings medlemmer er i den aldersgruppe, der siges at være
mere følsomme over for Coronavirus end andre dele af befolkningen, er vi som
forening nødt til at reagere på de tiltag, som regeringen foretager.
Håber at alle er ved godt helbred, og at coronavirussen ikke har ramt jer eller jeres
pårørende. Pas nu godt på jer selv.
Håber vi ses til årsmødet/generalforsamlingen. I vest.
Med venlig hilsen
Jens H. Hansen
Formand for Rhododendronforeningen.

September
Onsdag d. 9 september Gammelkjøgegaard arbejdsdag
kl. 09:30 til morgenmad. Denne indtages i det fri hvis vejret tillader det, nemlig nede ved
stenhøjen.
Efter nogle timers arbejde afslutter vi med pølser, som vi plejer at gøre og et plantelotteri.
Vi skal bl.a. have plantet to nye store rhodoer som vi skal finde plads til.
Vi afslutter ved ca. 14 tiden.
Grundet indkøb af morgenmad så bliver vi nødt til at have en tilmelding.
Tilmelding på surfloft@vip.cybercity.dk eller på sms på telefon 40575121.
Håber at vi bliver ca. de 20 personer som vi plejer.
Med venlig hilsen
Jens H. Hansen

Lørdag den 19. kl. 13.30.
Aktivitetsudvalg Øst inviterer til frokost med medbragt mad, plantemarked, kaffe og
rundvisning i den private plantesamling.
Sted: Hesselbækgård Havecenter, Bistrupvej 194, 3460 Birkerød.
Der parkeres på plænen til venstre for indkørslen.
Der vil være borde til spisning og kaffe. ( I tilfælde af regn flytter vi ind i et drivhus )
Agenda:
Kl. 13.30 – ca. 14.30. Fælles frokost med medbragt mad, hvortil - Aktivitetsudvalg Øst byder
på et glas vin, øl og vand.
Kl. ca. 14.30 Plantesælgerne har opstillet deres salgsplanter, som vi kaster os over efter
frokosten.
Efter plantemarkedet serveres kaffe og kage, hvor man kan hygge sig ved bordene eller
besøge havecenteret, der lukker kl.16.
Kl. 16.15 går vi samlet til den private plantesamling, hvor Jesper, Dorte og Ingolf Bogø viser
rundt.
Efter rundvisningen kan man gå tilbage til kaffe og plantesnak ved de opstillede borde, så
længe det ønskes.
Tilmelding foretages til Ingolf Bogø, 21776328 eller ingolfb@mail.tele.dk gerne inden d. 17.
september,
så vi kan opstille et passende antal borde og købe rigtigt ind.
Fortæl hvor mange I kommer, og om I sælger planter.
Vi glæder os til at se mange plantesælgere og medlemmer, samt andre interesserede.
Alpinforeningen bliver også inviteret.
Ingolf Bogø, Aktivitetsudvalg Øst.

Kalender for Vestdanmark 2020

Jylland og Fyn
Medlemsmøder afholdes på Elbæk Efterskole, Elbækvej 53 8700 Horsens

