Vi har lavet en gruppe, der vil skabe mere
”Liv i Spisestuen”.
Vi har en ide om, at det kan blive hyggeligt og
sjovt at mødes over et måltid mad i hjemlige
omgivelser sammen med nogen, man ikke
kender - på tværs af de 5 landsbyer: Boes,
Svejstrup, Bjedstrup, Illerup og Alken.
Ideen er, at alle, der tilmelder sig, spiser
sammen i mindre grupper på skift i hinandens
hjem. Vi mødes to-tre familier en hverdagsaften
omkring et hverdags måltid over et par timer.
Har du lyst til at være med, kan du melde dig til
”Spisekarusselen”. Hver 3. gang skal du være
vært. De to andre gange er du gæst. Hver gang
vil du møde nye familier fra dit nærområde.
Vi starter ud med 3 datoer i 2016:
 Mandag 9. maj,
 Tirsdag 14. juni og
 Onsdag 7. september

Tilmeld dig karussellen ved at sende en mail til
spisekarrussel@gmail.com med oplysninger om:
 Navn, Adresse og Tlf.nr
 Antal personer. Hvis du har børn, så skriv
gerne deres alder.
Når du har tilmeldt dig, vil du få en mail før hver
enkelt spisning. Ved at svare på mailen,
tilmelder du dig denne gang. Du behøver altså
ikke deltage hver gang for at være med.
Kort efter du har tilmeldt dig den enkelte
spisning, vil du modtage en oversigt over, hvor
og med hvem, du skal spise.
De bedste hilsener
”Liv i spisestuen”
Kræn Kielsgaard 21441349
Hanne Ravn 23259459
Line Klinke 22988272
Hanne Lisbeth Nielsen 25192417

På vegne af ”Liv i landsbyen”.

Foreningen ”Liv i Landsbyen”
Foreningens formål er gennem et samarbejde mellem
foreningens medlemmer som frivillige aktører og
Skanderborg Kommune og andre offentlige og private
aktører at udvikle et socialt-økonomisk projekt, der


udvikler og styrker fællesskabet i Alken, Bjedstrup,
Boes, Illerup, Svejstrup og omegn



forbedrer livskvaliteten for udsatte borgere ved at
skabe meningsfulde arbejdspladser og aktiviteter til
glæde for såvel lokalbefolkningen som de udsatte
borgere.

Vil du være med til at lave

Det er ikke foreningens formål, at foreningens projekter
skal give medlemmerne økonomiske fordele.
Foreningens formål er almennyttigt og almenvelgørende.
Foreningen kan erhverve fast ejendom.

........så læs mere her i folderen

