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Fugleskydning a�oldes
lørdag, d. 31. august 2019
Kl. 10.00 byder formanden velkommen og flaget hejses.
Der serveres en lille morgenanretning med ”en lille en �l halsen”
før flaghejsningen, hvore�er skydningen påbegyndes.
Damerne møder kl. 11.00 og deres dar�urnering startes.
Medlemmer af Kvindelauget med evt. ledsager, er selvfølgelig
velkomne �l at deltage i dar�urneringen og den e�erfølgende
frokost.

Pris pr. deltager er kr. 225,- eksl. drikkevarer
+ kr. 50,- for deltagelse i skydningen.
Tilmelding senest mandag, d. 19. august 2018 �l:
Formanden Hans-Jørgen Chris�ansen, tlf. 40574700,
Restauratør Kim Hasseldam, tlf. 25790245,
Eller på den opsa�e liste i Borgerkælderen.
PS. Pæn påklædning forventes - Ingen korte bukser.
Bemærk:
Ændringer kan forekomme på grund af ombygningen.
De�e vil blive meddelt pr. mail ca. en uge inden skydningen.

Sæsonstart �rsdag d. 3. september.
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Formanden har ordet.

Sæsonen ind�l nu:
Forårssæsonen er ovre med �rsdagsmøderne,
håber vi får en lige så god sommer som sidste år.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt og nu er
byfornyelsen endelig startet i vores ejendom.
Vi håber ikke det får indvirkning på vores
�rsdagsmøder i e�erårssæsonen.
Jeg ser frem �l at vi ses �l Fugleskydningen
lørdag d. 31 august 2019.
HUSK �lmelding
Rig�g god sommer
Hans Jørgen.

Så er ombygningen i gang på Tårnborgvej.

Candlelight Dinner - Jubilarfest
Igen i år holder vi candlelight dinner med damer, hvor vi også hædre årets jubilar samt byder de nye
medlemmer velkommen i foreningen.
Vi har i år en 25 år jubilar, og det er Lars Enevoldsen.

Fredag d. 15. november 2019 kl. 18.00
Der serveres en 3 re�ers menu med vin “ad libitum” samt kaffe og avec.
Dere�er vil der blive spillet op �l dans.
Prisen for de�e arrangement er 325,- kr. - Øvrige drikkevarer er for egen regning.
Påklædning smoking eller mørkt tøj. Medlemmer med hæderstegn bærer disse.
Tilmelding på den opsa�e liste i kælderen senest �rsdag d. 5. november, eller �l formanden eller Kim.
Sky�elaget.
Resultat af forårsskydningen d. 12. marts 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allan Johansen
Hans Thorsted
Finn Østergård
Børge Thune
John Hasseldam
Kim Hasseldam
Allan Pabijan

98 point
98 point
98 point
97 point
93 point
93 point
92 point

Resultat af Raflingen
1.
2.
3.

Dan Go�schalk
Finn Østergård
Kim Hasseldam
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32 point
32 point
31 point

E�erårsskydning
A�oldes �rsdag d. 22. oktober kl. 16.30
og afslu�es senest kl. 19.00
E�er skydningen serveres middag.
Pris 175,- kr.
Inkl. vin ad libitum

Tilmelding nødvendig.
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Runde fødselsdage i Hovedforeningen.
01.09.19 Kell Jørgensen

80 år

22.10.19 Jørgen F. Pedersen

70 år

07.12.19 Hugo Vandet

85 år

02.02.20 Jan Schorebye

75 år

26.02.20 Tommy Bruun

60 år

Kvindelauget på besøg i Allegade 10.

Kvindelauget.
2019 er godt i gang og forårets møder har budt på mange hyggelige stunder i borgerforeningens hyggelige
lokaler, og et ekstra møde på Allegade 10. Vi har spillet dart og raflet, nogen med større held end andre, men
al�d med mange grin undervejs.
Der arbejdes på medlemmernes idéer �l indslag på møderne. Vi vil forsøge os med at synge en sang ved start af
møderne.
Husk at herreforeningen a�older fugleskydning i august og candlelight dinner i november hvor vi damer har
mulighed for deltage – vi kan ikke opfordre for meget �l at deltage i disse arrangementer.
Vi arrangerer en én-dagstur �l julemarkedet Lübeck lørdag den 30. november, alle er velkomne da det vil være
et åbent arrangement. Tilmelding sker �l et af medlemmerne i bestyrelsen eller på mail �l Frb.kvindelaug@gm
ail.com, �lmelding er bindende. Prisen er 300 kr. per person og skal betales ved �lmelding. Turen gennemføres
ved �lmelding af over 10 personer.
Det var med sorg at vi fik oplysning om at vores mangeårige revisor Bente C. Holm afgik ved døden i april. Bente
har gjort et stort arbejde for os damer, og vil blive savnet. Æret være Bentes minde.
Som al�d stort tak �l Kim, John og Linda for dejlig mad og god og beleven betjening �l vores møder.
Første møde e�er sommerferien er torsdag den 5. September, vi glæder os rig�gt meget �l endnu mere hygge i
løbet af e�eråret.
Nete Synnest
Formand
Frb.kvindelaug@gmail.com

Runde fødselsdage og kommende arrangementer i Kvindelauget.
07.08.19 Inge Weber Køster

70 år

5. september

Ristaffel

09.09.19 Yve�e Klose

60 år

3. oktober

Mørbradgryde med kartoffelmos Dar�urnering.
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7. november

Hamburgerryg med flødestuvet spinat

5. december

Kims julebord - Husk raflegave.

2. januar

Forloren hare
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Bankospil

Bankospil
Søndag d. 24. november - kl. 14.00
Igen i år a�older Frederiksberg Borgerforening
stort bankospil, med masser af gevinster.
Billedet er fra sidste år, hvor formanden sidder
med et lille udpluk af de mange gevinster.
Kom og få en hyggelig søndag e�ermiddag, og
husk at tage familie og venner med.

Billardklubben.

Billed:
All-round mester 2019 Finn Østergaard
Her med Michael Klose og Steffen Søberg fra Billardklubben

All-round mesterskabet
E�er maj spillet, spillet vi om All-round mesterskabet.
Resultat: Nr. 1, Finn Østergaard.
Nr. 2, Gregers Jensen - Nr. 3, Børge Thune
Nr. 4. Allan Johansen - Nr. 5. Ole Blik

Billard

Menuer 90,- kr. - Husk �lmelding

Tirsdag den 3. september. Hakkebøf m/bløde løg og dessert

sidste �lmelding er den 27/08 2019

Tirsdag den 1. oktober.

Tårnborggryde med kartoffelmos og dessert sidste �lmelding er den 24/09 2019

Tirsdag den 5. november.

Wienerschnitzel, stegte kartofler og dessert

sidste �lmelding er den 29/10 2019

Tirsdag den 3. december.

Kims store julebord - 100 kr.

sidste �lmelding er den 26/11 2019

Tirsdag den 7. januar.

Gule ærter og dessert

sidste �lmelding er den 30/12 2019

HUSK: Tilmelding �l Kim Hasseldam, tlf. 25 79 02 45 eller på ophængte liste i Borgerkælderen.

Sidste mødea�en inden inden jul, �rsdag d. 3. december 2019.
FREDERIKSBERG BORGERFORENING

STIFTET 17. JANUAR 1882
4

