
Støtteforeningen 
Hvis du også mener at vi skal have en stø�efor-
ening �l RUIF om nogle få år - så er det nu!!!!! 

For allerede i år skærer vi ned på vores ak�vite-
ter.  

RUIF`s stø�eforening yder økonomisk stø�e �l 
børneidræ�en i Resenbro med et årligt beløb på 
20 - 30.000 kr. De økonomiske midler opnås ved: 
jeres medlemskab af foreningen (50 kr. om året 
pr. husstand) salg af lodsedler og vores julemar-
ked. 

Stø�eforeningen har i mange år stået for arran-
gementer af lo�eri, julemarked og fastelavn. Vi 
har på den måde skabt nogle tradi�oner i vores 
lille by og det vil vi gøre meget for at bevare bare 
en lille del af.  

Men for at det kan lade sig gøre skal der nye 
kræ/er �l!!!! 

Vi har brug for din hjælp!!!!! 

Vi ser frem �l posi�ve �lbagemeldinger -  
børnene i RUIF fortjener de�e.  
Tilsagn om hvilken hjælp du/I kan �lbyde os.  
 

Gives �l Jy�e Dalgas tlf. 2932 9808 eller  

               Poul og Else Sørensen tlf. 2033 0215 

Senest den 1. marts 2019. 

 

                                         Mvh. RUIF`s stø�eforening 



Støtteforeningen 
generalforsamling 

Medlemskontingent kr. 50,00 pr. 

husstand 

kan overføres til konto 5347 0345456   

eller mobilepay  5223 2911  

eller betales til: Kasserer: Poul Sørensen 

Smingevej 5, tlf. 2033 0215 
 

Mød op �l 

Stø�eforeningens generalforsamling 

onsdag d. 27. Marts 2019 kl. 18:00 

i Resenbrohuset 

og bliv medbestemmende om  

foreningens frem�d 

Fastelavnsudvalget 
Fastelavn i Hallen lørdag den 2. marts 19 kl. 13.00. 

Der er juice + slikpose �l alle børn. Præmier �l ka#e-

konge + dronning, samt de bedst udklædte i hver al-

dersgruppe. 

 

Børn 15 kr.  

 

Voksne 10 kr. 

 

 

 

 

Der er mulighed for at købe fastelavnsboller  mm. i 

Resenbrohuset e)er tøndeslagningen. 

Amerikansk lo�eri. 

Ak�vitetsudvalget mangler mindst 2 medlemmer 

(2 arrangementer årligt, fastelavn og affaldsindsam-

ling) for at videreføre arrangementerne. Vi mangler 

også al�d hjælpere på selve dagene �l små opgaver, 

f.eks. Hjælp �l at sæ#e tønder op, stå i baren mm. 

Besked �l Karin Jørgensen tlf. 3110 2161 senest den 

2. marts 19. 

 

Sæt kryds i kalenderen den 31. marts 19, hvor der er 

affaldsindsamling i Resenbro, med start fra Hallen kl. 

10.00. 



Foredrag 

Den 13. marts holder Pigeklubben og 

Herreklubben foredrag i salen på  

Rødegård kl. 19.00. 

Alle er velkommen. 

Pris: 50 kr.  

incl. kaffe, te og kage. 

 

Øl og vand 

kan købes 


