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Læs om historien bag huset
på redningshus.dk

æs om historien bag huset på vor
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En hyggelig aften med
Engelhart
& Sonasson
underholdning og lækre tapas
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tapas.
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aften
med
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Sankt Hans
SANKT
HANS
SANKT
HANS
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Bål på stranden
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BÅL på stranden
Lækker mad fra food trucks.
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medmed
KLF66

Lækker mad fra food trucks.
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I samarbejde med KLF66
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Harlem Ramblers

SøndagHarlem
den 22.
juli
Ramblers

Drikkevarer kan købes
Drikkevarer
kan købes
Harlem
Ramblers
Gratis
Entre!
Gratis Entre!

Drikkevarer
købes eller flere arrangementer på redningshus.dk,
Følg medkan
for ændringer

Følg med for ændringer eller flere arrangementer på www.Redningshus.dk
eller på FB: https://www.facebook.com/AeRedningshusKlitmoller

Gratis Entre!
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FISKEAUKTION

Fiskeauktion
Søndag den 15. juli
Søndag den 15. juli
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Auktionerne finder sted
søndag den 5. august
i æ ’Kassehus
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i samarbejde med KLF66
Der
kan købes mad og
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JULETRÆSFEST Juletræsfest
JULETRÆSFEST
for hele familien

Søndag den 2. december
med julegodter, æbleskiver, gløgg, mm
og dans om juletræet.
Måske kommer julemanden?

for hele
for familien
hele familien

Søndag den 2. december

Søndag den 2. december

med julegodter, æbleskiver, gløgg, mm.
og dans om æbleskiver,
juletræet
med julegodter,
gløgg, mm
Måske kommer
julemanden?
og dans
om juletræet.

Måske kommer julemanden?
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ogæ’Redningshus
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KLF66,
DFP

NG
GENERALFORSAMLING
Generalforsamling
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Fredag den 22. februar, 2019
Dagsorden på hjemmesiden
og på Facebook

Fredag den 22. februar, 2019
Dagsorden forefindes også
på hjemmesiden og på Facebook
Hyggeligt samvær med spisning

Hyggeligt samvær med spisning.

k.com/AeRedningshusKlitmoller
us.dk eller på FB: https://www.facebook.com/AeRedningshusKlitmoller

GOSPELKONCER
F
Øvrige aktiviteter
Søndag den 26. augus
VÆLGERMØDE

Gospelkoncert
Tirsdag
d. 24. oktober,
Klitmøller
Gospelkor
Søndag
d. 26.SUPPEKLUB
august
kl. 19.00
– 21.00

ØVRIGE AKTIVITETER:

Efterår-/vinterperioden

Klitmøller Gospelkor
Paneldebat:
dato for suppe-aftenern
ØVRIGEFind
AKTIVITETER:
på hjemmesiden og Facebook
Kom og mød dine lokalpolitikere!
SUPPEKLUB
sidst på sommeren

Suppeklub
Efterår-/vinterperioden

Frivillige kokke og hjælpere

VÆLGERMØDE
Efterår-/vinterperioden

Find dato
forforsuppe-aftenerne
Tirsdag d. 24. oktober,
Find dato
suppe-aftenerne
kl. 19.00 – 21.00
på hjemmesidenog
og Facebook
på hjemmesiden
Facebook.

Fi
på

sidst på sommeren.

Paneldebat:
Kom
og
mød
dine lokalpolitikere!
Frivillige kokke og hjælpere.

Frivillige kokke og hjælpere
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VÆLGERMØDE
KONCERT?

Klubaktiviteter
KLUBAKTIVITE
Tirsdag d.Vi24.
oktober,
arbejder på at arrangere

kl. 19.00
– 21.00
Vinterens mørke
byder på i løbet a
enaftener
koncert-begivenhed
forskellige
fællesaktiviteter,
såsom
læseCheck Facebook og vores
2017.
klub, Vinterens
strikkePaneldebat:
cafe og mørke
spille bule.aftener

hjemmeside:

Kom og mød
dine lokalpolitikere!
forskellige
fællesaktiv

Check Facebook og vores
såsom
hjemmeside:

læseklub, strikke
spille bule.

Check Facebook og vores hjemmeside:

heck vores
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