
 

 

Så blev det endeli

forårsklargøring af vores fælles 

Med udgangspunkt i sidste års succes hvor vi var 25 glade 

borgere, der var trukket i arbejdstøjet, håber vi

igen i år at få hjælp til

Derfor kalder vi nu sammen til forårsklargøring i og omkring 

Hald 

 

Vi opfordrer alle interesserede 

guld o

  

Søndag d. 28. april

ved

Hald Forsamlingshus

eller

Hald Anlæg

 

afhængig af, hvor du/I har lyst, 

hjælpende hånd med. Herefter prioriterer vi opgaverne og 

fordeler dem imellem os.

Tilmelding er ikke nødvendig

 

Du/I 

 

Kaffepause 

Lettere bespisning  

  

  

 

 

 
 

               

  

 

 

 

Mange hilsner

Olav 2538 3408

Sonja 4041 4435

Morten 2345

Bodil 4045 8329

Så blev det endelig forår – og dermed også tid til 

forårsklargøring af vores fælles forsamlingshus og anlæg.

Med udgangspunkt i sidste års succes hvor vi var 25 glade 

borgere, der var trukket i arbejdstøjet, håber vi

igen i år at få hjælp til arbejdet.  

Derfor kalder vi nu sammen til forårsklargøring i og omkring 

Hald Forsamlingshus & Hald Anlæg. 

Vi opfordrer alle interesserede i alle aldre –

guld og alle med unge stærke kræfter – til at troppe op

øndag d. 28. april kl. 14.00 

ved 

Hald Forsamlingshus 

eller 

Hald Anlæg 

afhængig af, hvor du/I har lyst, evne og interesse i at give en 

hjælpende hånd med. Herefter prioriterer vi opgaverne og 

fordeler dem imellem os. 

Tilmelding er ikke nødvendig.  

u/I møder bare op – og meget gerne med ”værktøj”

Kaffepause  Ca. kl. 16 

Lettere bespisning   Kl. 18.00 i Forsamlingshuset

 (Gælder kun det arbejdende folk

Alle kan være med - vi håber at se rigtig mange

Forårsklargøring i og omkring 
Hald Forsamlingshus & Hald Anlæg
søndag d. 28. april 2013 fra kl. 14.00

Mange hilsner bestyrelsen i Hald Borgerforening

Olav 2538 3408 Ryan 3032 8211 

Sonja 4041 4435 Mette 6116 5905 

Morten 2345 6670 Martin 2085 3969 

Bodil 4045 8329 

og dermed også tid til 

forsamlingshus og anlæg.  

Med udgangspunkt i sidste års succes hvor vi var 25 glade 

borgere, der var trukket i arbejdstøjet, håber vi i bestyrelsen 

Derfor kalder vi nu sammen til forårsklargøring i og omkring 

– herunder det grå 

til at troppe op:  

og interesse i at give en 

hjælpende hånd med. Herefter prioriterer vi opgaverne og 

meget gerne med ”værktøj” 

Forsamlingshuset 

Gælder kun det arbejdende folk) 

vi håber at se rigtig mange!  

Forårsklargøring i og omkring  
Hald Forsamlingshus & Hald Anlæg 

fra kl. 14.00 

Hald Borgerforening 

 


