   

 



Et svips med et knips …


Af Knud Erik Meyer Ibsen
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Spillede stykker i Ravnebjerg Forsamlingshus:
1987: Den lille model
1988: Den svævende jomfru
1989: Den nye husassistent
1990: Byttecentralen
1991: Alverdens Harald
1992: Far skal giftes
1993: Mordet på Hoppenfelt
1994: Mordskab
1995: Ægtemand på deltid
1996: Den nøgne sandhed
1997: Småtterups store søn
1998: Charleys tante
1999: Englefabrikken
2000: Barselstuen
2001: Genfærdet på badehotellet
2002: Oscar
2003: Afdøde længe leve ( Pip i pensionatet)
2004: Grevinden går igen igen
2005: Karma Kamma, kvaksalveren og kontanthjælpen
2006: I kærlighed og spil……….
2007: Ægtemand i knibe
2008: Dr. Hansens plasticklinik
2009: Kom så, søster ( aflyst)
2010: Farlig fødselsdag
2011: Rundt på gulvet
2012: Grevinden går igen igen…
--------------------------------------------------------------------------------Hvis du har lyst og tid til
at være med på holdet,
vil vi gerne høre fra dig.
Der er altid plads til en til!

ODENSE

bellinge malerforretning
v/ C.E.Johansen Flittig Lisevej 72 5250 Odense sv
tlf. 65961269
bellmal @ mail.tele.dk

SK Caravan, Ubberudvej 121, 5491 Blommenslyst tlf.:65967105
skcaravan@mail.dk

       
…..ligger lige i din nærhed og kan bruges til mangt og meget. Her foregår mange ting i årets
løb, som du kan deltage i. Du kan selv være med til at bestemme, hvis du vil. Huset er en
forening, hvor man som medlem bidrager med 250 kr. årligt og kan også deltage i den årlige
generalforsamling, hvor alle medlemmer har taleret og kan bidrage med nye ideer. Huset er
dels rammen om foreningens egne aktiviteter– dels til udlejning, hvis man skal holde en fest.
Vi har gode faciliteter for handicappede med toilet, specielle P-pladser, rampe til havestuen
og pusleplads til de små.

Ravnebjerg Forsamlingshus, Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst
”Nøglehus” i samarbejde med Fest-Hjælpen:
Efter nøje overvejelser har bestyrelsen i Ravnebjerg forsamlingshus
besluttet, at forsamlingshuset nu kan lejes som et ”delvist nøglehus”.
Det betyder at lejen indeholder: Leje af lokaler med inventar,
forbrug af el og vand m.m., samt rengøring. Husets duge og
bordpynt kan lejes efter aftale for et mindre beløb. Retningslinjer for aflevering af det lejede
ophænges i køkkenet.
Man må selv medbringe mad, drikkevarer, duge og bordpynt m.m.
For at undgå fejlbetjening af forsamlingshuset, er det hensigtsmæssigt
med en person i huset, der ved hvor alt er og hvordan det fungerer.
Derfor vil vi henvise til FEST-HJÆLPEN v/Gitte Aborrelund, der er
vores kogekone og tjener, og som kan hjælpe dig med hele festen, eller
så meget, du ønsker. Evt. også ekstra personale. Dit behov for hjælp
aftales med Fest- Hjælpen v/Gitte Aborrelund på telefon 61 36 77 16
eller ved kontakt pr. mail : festhjaelpen@kalnet.dk . Yderligere
oplysninger kan findes ved at ”google” Fest-hjælpen” eller via direkte
link på hjemmesiden www.korupportalen.dk .
Priser hos Fest-Hjælpen aftales individuelt
efter behov.
Priser: Leje af hele huset- 2400 kr. Forudbetalt reservationsgebyr, som udlignes efter festen: 2000 kr.

Husk: Leje af huset aftales med bestyrelsen – Selve festen aftales med Gitte.
Obs: Vi påtager os ikke
ungdomsfester.
Festfyrværkeri er ikke tilladt.

 


 

www.fyns-kontor-center.dk

PROFESSIONEL BOLIGSALG til lavt fast salær.
Uforbindende vurdering
Ole Knudsen
Statsaut. ejendomsmægler

Tlf.: 6617 48 38 - 2231 5777

www.OK-BOLIGSALG.dk
Odense Spiseguide
....her ﬁnder du alt til en god aften, fra spisesteder,
caféer til biografer, teatre og koncerter.
www.odensespiseguide.dk

Vind et gavekort på 500,- til en restaurant i Odense
Like os på www.facebook.com/odensespiseguide

Medvirkende:
Instruktør
Helle Kaas

Verner
Kent Madsen

Dorthe Præstekjær

Alf
Ole Jensen

Dorthe
Præstekjær

Karen Margrethe

Titter
Annemarie
Vanggård

Jette
Annika
Vestergård

Otto
Kent
Larsen

Birthe
Signe
Vestergaard

Panik Poul
Allan
Berry

Suffør
Elsebeth
Pedersen

Scene
Marianne Berg

Blommenslyst
Middelfartvej 428
65 96 71 38

Visitkort i papir eller plast
Tryksager / Reklametryk
 Kildevand med egen label
Plakater / Poster / Banner
Skiltesystemer
Webdesign / Nyhedsbrev
Autoreklamer
Startpakke

Vi fu
ge
for p r også
rivat
e

65 96 81 81
www.oleknudsen.dk

Brogårdsvej 40
5250 Odense Sv

Odensevej 126 . Skallebølle
5492 Vissenbjerg
Telefax: 65 96 81 79

65 96 10 61

FYNS UNDERVOGNSCENTER
HOLKEBJERGVEJ 62 - 5250 ODENSE SV
TLF. 66 17 13 00

www.fyunce.dk



 

Holder vi hver den 1. weekend i september. Hvis du har noget, du gerne vil af med så ring til
os på tlf.: 65 96 76 37 eller 262 8 65 96 eller send en mail
vis vores hjemmeside www.ravnebjergforsamlingshus.dk
Al overskud går til vedligeholdelse og fornyelser i huset.
Alle bidrag er velkomne, dog ikke dekekte el-artikler.
Her kan du finde næsten alt, møbler, gardiner, skøjter,
skil, legetøj, nips, julepynt malerier, blade, bøger,
køkkengrej, sko, tasker …. Kom og kig. Vi har alt det,
du ikke ved, du mangler. Og det koster næsten
ingenting!

  





Skal rettes til bladets annoncører, som endnu engang har taget pænt imod os.
Det betyder meget for os i denne sammenhæng, at vi kan præsentere et pænt blad og en
munter forestilling. Tak for jeres støtte.
Støt annoncørerne – de støtter os!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Frisk med
nyhederne!
Salon Åbakken
v/Regitse Pliniussen
Åbakkenvej 56, Odense NV

65 94 25 62

Byghøjvej 4, Bellinge - Tlf. 6596 1540
www.starsko.dk
Mandag - onsdag 10.00 - 17.30 Torsdag - fredag 10.00 - 18.00 Lørdag 9.30 - 13.00

Korup VVS
V/ Jesper Jensen

Kalørvej 100

Bøllemosegyden 58 – 5491 Blommenslyst
Tel : 65 96 79 00 – Fax : 65 96 75 11

65 94 26 38

info@palm-kartofler.dk

www.palm-kartofler.dk

Julemessen 2012:
Det har været tradition i mere end 25 år, at julemessen afholdes lige
op til første søndag før advent. I år var ingen undtagelse, og interessen
var stor, både fra udstillere og publikum. Alle stande var fyldt op –
også havestuen og gangen, og der kom
mange besøgende lørdag, lidt færre
søndag, vi var ramt af voldsomt snevejr.
I lighed med de sidste mange år har
Ulla igen påtaget sig at samle trådene og
holde styr på standerne, selv om det er
flere år siden, hun er flyttet fra byen.

Der var rigtig mange spændende og
kreative ting at byde på fra de flittige
hobbyfolk, der fremstiller alt selv.
Lokalarkivets udstilling vækker altid stor
interesse, og billederne bliver indgående
studeret. Måske kender man nogen på
dem?

Huset har selv en stand med lotteri og
byder på gløgg og lune æbleskiver i
julecafeen.

ApS

FKTEKNIKDESIGN

Munkevænget 4
DK-5492 Vissenbjerg
Tel. + 45 64 82 18 65
Fax + 45 64 82 52 57

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og
sanitet udføres.
Blikkenslagerarbejde og
kobberdækning udføres.

Spangsvej 53
Tlf. 6616 3660
Biltlf. 4016 4660

Brændekildevej 9
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 06 36
Åbningstider:
Alle dage 16.00 - 21.30

Landbrugsvej 4, 5260 Odense S
Tlf. : 66 18 40 20, Fax: 66 18 40 08

Vi udfører alle opgaver indenfor:
Aut. kloakarbejde
Anlægsopgaver
Betonarbejde
Murerarbejde
Nybyggeri
Om- og tilbygning
Erhvervs- og industribyggeri

Tilsluttet Dansk Byggeris garantiordning

Tlf.: 65 96 36 66
Besøg os på
www.murermester-mr.dk
Planteskolevej 11 5250 Odense SV Mobil: 20 23 36 66
E-mail: info@murermester-mr.dk

