FORENINGENS BESTYRELSE
Den akve bestyrelse består af:
Formand Jens E. Jørgensen
Næs8ormand: René Lindeblad (samt Fællesskab
for beboere i Kvanløse Sogn’ - Facebook)
Kasserer Trine Skude Benjaminsen
Sekretær og hjemmeside: Sg Andersen
Menigt medlem: Kim Andresen
Suppleanter: Helle Houmann, Pia Nielsen, Sara
Paarup og Thor Holmgård.

FØLG MED PÅ KVANLOSE.DK
OG 2 FACEBOOK-SIDER
Foreningen er for alle i vores område - unge som
gamle. Derfor kommunikerer vi også på ﬂere forskellige måder.
Dels med den folder, du læser lige nu, dels via
vores hjemmeside kvanlose.dk og dels foreningens oﬃcielle side på Facebook
www.facebook.com/www.kvanlose.dk
Bliv også medlem af Facebook-gruppen
’Fællesskab for beboere i Kvanløse Sogn’.
Her hjælper vi hinanden med stort og småt.

FORENINGENS FLAGDAGE
- vi viser gerne vores ﬂoAe ﬂagallé frem!
Påskedag den 4. april.
Forårs-/loppemarked lørdag den 1. maj.
Konﬁrmaon søndag den 2. maj.
Pinsedag søndag den 23. maj.
Grundlovsdag lørdag den 5. juni.
Danmarks udsendte onsdag den 5. september.
Husk at du også kan leje ﬂag l din fejring!

KOMMENDE ARRANGEMENTER
- DELTAG OG FÅ EN OPLEVELSE!
Under de givne forhold er det meget svært at
planlægge. Men vi må også se fremad, og derfor har vi følgende arrangementer, som vi forsøger at gennemføre, såfremt det er lladt:
Uge 7 (vinterferien) 2021
Udendørs-skaejagt for børn.
Fredag den 12. marts 2021
Generalforsamling. Vi mødes på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse.
Se venligst vedlagte informaon.
Fredag den 9. april 2021
Foredrag med Dan Charly Christensen på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse.
Lørdag den 24. april 2021
Gåtur ad de gamle ser i Kvanløse Sogn.
Lørdag den 1. maj 2021
Forårs-/loppemarked på Ringstedvej 216,
Kvanløse.
Lørdag den 29. maj 2021
Besøg og rundvisning på Egholm Gods i Hornsherred.
Onsdag den 23. juni 2021
Sct. Hans a4en på Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196, Kvanløse.
Nærmere omtale af disse arrangementer
i vores marts-folder.

AKTUELT I KVANLØSE, IGELSØ,
BRORFELDE OG HOLLØSE
- januar 2021

VI HAR MASSER AF
AKTIVITET I STØBESKEEN
- NU HÅBER VI, CORONA
GØR DET MULIGT!

FORNY DIT MEDLEMSKAB.
KUN 150 KR. FOR 2021.
BRUG MOBILEPAY 18646
ELLER NETBANK.

FÅ OGSÅ MERE AT VIDE
PÅ VORES HJEMMESIDE
KVANLOSE.DK OG HELE
2 FACEBOOKSIDER.

KVANLØSE SOGNS
BEBOERFORENING
- styrker fællesskabet

VELKOMMEN TIL ET NYT SPÆNDENDE ÅR I
KVANLØSE SOGNS BEBOERFORENING
Bestyrelse og suppleanter ønsker alle et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, at vi snart får styr på Corona, som har påvirket os alle med restrikoner for at begrænse smien. Det har også påvirket vores sogn
og forening. Vi har jo ikke kunnet gennemføre de arrangementer, som vi havde planlagt, da vi selvfølgelig
har fulgt regeringens restrikoner og fremdeles vil gøre dee.
På den baggrund må vi allerede nu udsæe vores generalforsamling, som igennem mange år har været
aFoldt fredag i uge 6, og desværre kan vi ikke aFolde fastelavn på vanlig vis søndag den 14. februar. Ærgerligt! Derfor planlægger vi en udendørs-skaejagt for børn i uge 7. Vi vil oplyse mere om dee, når vi
nærmer os.
Der skal lyde en meget stor tak for den store opbakning, foreningen modtager i sognet, Det er fællesskabet, der gør vores område stærkt. Også en meget stor tak l alle de frivillige hænder, der hjælper l i foreningen. Det har vi også brug for i fremden.

BRUG OS TIL DIN NÆSTE FEST
Hos os kan du l særdeles rimelige priser leje
det, du mangler l din næste fest, fx:
Stole: 12 kr. pr. stk.
Borde (150x80 og 180x75 cm): 15 kr. pr. stk.
Service
Lyskæder på 25 m med 50 fatninger - godkendt l udendørs brug: 175 kr. pr. stk.
Flag med holder: 20 kr. pr. stk.
Æresport-skabelon inkl. 10 små ﬂag l indsætning i æresporten udlånes gras.
Interesseret? Kontakt Lejf på 28 82 94 67 eller
Jens på 20 10 87 55 / 59 18 34 68.

Vi vil i 2021 arbejde sammen med Vejdirektoratet om vores traﬁkale forhold og fortsat kæmpe for en s
fra skolen l Igelsø, ﬂag i Igelsø og ikke mindst udvikling af sognet, herunder forskønnelse af sognet i samarbejde med kommunen. Her tænkes bl.a. på Tingstedet og Ringstedvej 192, hvor vi har opnået visse
fremskridt.
Det er vores håb, at I vil bakke op om foreningen med et medlemskab for foreningsåret 2021. Det koster
kun 150 kr. pr. husstand for et helt år. Alle myndige personer i husstanden er medlemmer. Se venligst i
vedlagte informaon, hvor let det er at blive medlem.
Vi har opdateret vores hjemmeside www.kvanlose.dk, så
besøg den og bliv klogere på foreningen. Vi vil her informere om de akviteter, der sker i foreningen. Samdig er
der også mange, der gør brug af de to Facebook-sider, vi
driver. Det er vores mål at sikre en god og løbende informaon l alle i sognet. Det binder os sammen.
Ny hjemmeside kvanlose.dk skal sikre opdateret informaon l alle.
Vi planlægger et alternav l fastelavn, så børnene ikke bliver snydt!

Husk! Det er fællesskabet, der gør vores område stærkt!

Kvanløse-vinen kan stadig købes hos Ragnhild’s,
Ringstedvej 208. For hver solgt ﬂaske tjener foreningen 5 kr. God og velsmagende.

IDÉER ELLER SPØRGSMÅL?
Kontakt formanden
Jens E. Jørgensen
Havremarken 11, Kvanløse
Telefon 59 18 34 68 / 20 10 87 55
jens@kvanlose.dk
www.kvanlose.dk

