1694 - 17/6 kl. 18:00
Grillaften med Musik
_________________________
1695 - 1/7 kl. 19:00
Fra Dragør ud i Verden
med Benedicte Riis
_________________________
1696 - 15/7 kl. 19:00
Hygge i Gårdhaven.
__________________
1697 - 12/8 kl. 17:30
Butiksvandring
OBS! Tid!
__________________
1698 - 26/8 kl. 19:00
Borgmestermøde
____________________
Tid og sted

Hvis intet andet er nævnt,
foregår arrangementerne
på mandage, og i
Borgerforeningens hus,
Strandgade 14 (indgang
fra Badstuevælen).
_________________________

Tilmelding til arrangementer uden betaling til:
tilmelding@borgerforening.dk

Betaling via netbank:
Kortart: 73 konto: 89491053
Oplys tydeligt navn,
adresse, e–mail og tlf.nr.
Betaling via MobilePay:
86132
Se mere på
www.borgerforening.dk

Kære medlemmer!
Velkommen til en dejlig Sommer i Borgerforeningen!
Vi har et bredt sommerprogram i år, hvor vi kommer vidt omkring. Både i verden, og i
vores egen by.
Vi starter med den traditionsrige Grillaften - igen i år med vidunderlig, grillet, økologisk
gris og tilbehør for enhver smag.
Vi skal også med Benedicte Riis verden rundt, gennem hendes fortællinger om sit fantastiske liv, og vi skal på visit bag kulissen hos vores lokale handlende.
Der er rigtig meget, at komme efter - både fest og hygge, viden og oplevelser, og altid
dejligt selskab.
Vi glæder os til, at se jer til Sommer i Borgerforeningen
De gladeste sommerhilsner
Jørn Steen Larsen, formand

17/6 kl. 18:30 – Grillaften
med musik!
Lars og Oliver sætter grillen op i
Beghusets dejlige gårdhave, hvor et begrænset antal gæster ad gangen vil kunne
følge med i den traditionelle barbecue
tilberedningen af grisen;
En metode, hvor kødet roterer på et spyd
over glødende kul, hvilket sikrer, at kødet
er nænsomt og perfekt grillet hele vejen
rundt.
Alt er økologisk, og prisen er som sidst
kr.180,-.
Den altid så hyggelige forenings-bar, med
de overordentligt rimelige priser åbner
kl. 18:00.
Ttilmelding er nødvendigt - betaling via
MobilePay.

1/7 kl. 19:00 – Fra Dragør ud i
Verden med Benedicte Riis
Benedicte er medlem af ”Kvindelige
Eventyreres klub”, hun er forfatter til
flere bøger, musiker i bandet Tante Andante – som også er navnet på en organisation, der arbejder for dårligt stillet
børn i 12 lande.
Benedicte Riis er en helt igennem en fantastisk kvinde, som ud fra værdier, som
kærlighed, kreativitet og en stor portion
nysgerrighed, lever et rigtig spændende
liv.
Det er lykkedes, at få hende til Dragør
Borgerforening for, at fortælle om sine
mange rejser. Hun har både sejlet over
oceanerne i sin båd og kørt fra Alaska til
Kap Horn i bus.
Hun elsker Dragør og har ofte båden
”Tante Andante” liggende i havnen.

_________________

Vi skal høre om erfaringer, nye tiltag og
visioner, og om hvorfor det er så uhyre
vigtigt, at vi har - og bevarer - et livligt,
alsidigt og velbesøgt udvalg af butikker
i byen.

Søndag d. 8. september

26/8 kl. 19:00 - Borgmestermøde

Picnic og guidet tur på
Flakfortet

Vores Borgmester Eik Dahl Bidstrup er
vært, og inviterer traditionen tro
Dragør Borgerforening til
Borgmestermøde på rådhuset.

Kommende
arrangementer:

Tag picnic-kurven med
hjemmefra og få historien
serveret på den kunstige ø.
___________________
Mandag d.23.september
Bierfest
Spændende ølsmagning og
den traditionelle musik,
pølser med det hele og masser af godt selskab.
Vi er nogle, der klæder os ud,
men det er bestemt ikke et
krav.
___________________

15/7 kl. 19:00
Hygge i Gårdhaven.
OBS! Tilmelding! OBS! Betaling!
Vi mødes i gårdhaven, hvor vi drikker
liflige bobler, spiser sommerens modne
bær, og lader sangen flyde.
Kr. 50,-

Lørdag d.5. oktober
Fugleskydning
Årets højdepunkt i Dragør
Borgerforenings Skyttelag 112 år gammelt, og dermed
byens ældste.
___________________
Mandag d.7. oktober
Den nye Fuglemajestæt
fortæller om sig selv
_________________

12/8 kl. 17:30 - Butiksvandring
På Kongevejen
OBS! Tilmelding!
Før i tiden bragte Butiksvandring
vores medlemmer rundt til nye
butikker i byen. Men flere af de
etablerede butikker har udtrykt ønske
om, at få genbesøg - og det vil vi
selvfølgelig rigtig gerne!
Derfor bliver denne butiksvandring en
blanding af nyt og etableret.

Søndag d.1. december
Julemarked
___________________
Tilmelding til arrangementer uden betaling til:
tilmelding@borgerforening.dk

Betaling via netbank:
Kortart: 73 konto: 89491053
Oplys tydeligt navn,
adresse, e–mail og tlf.nr.
Betaling via MobilePay:
86132
Se mere på
www.borgerforening.dk

Sommerstemning i Dragør

Eik selv tager imod os ved Rådhusets
hovedindgang, hvorfra vi går op i
byrådssalen.
Her vil borgmesteren, ganske uformelt,
fortælle om kommunen lige nu; Hvilke
aktiviteter og byggerier der er i gang,
og hvilke er på vej.
Efterfølgende vil der være mulighed for
at stille spørgsmål, og vi bliver også
budt på en lille forfriskning under
besøget.
BEMÆRK!! Det er vigtigt, at komme til tiden. Når vi alle er kommet
indenfor i forhallen kl. ca. 19:15 låses
hoveddøren - kommer man for sent,
kommer man desværre ikke ind.

