Strøtanker fra Strandby Forsamlingshus bestyrelse!
Bestyrelsen for Strandby Forsamlingshus har ved et bestyrelsesmøde haft en drøftelse vedr.
husets aktiviteter og har på den baggrund været enige om, at Forsamlingshuset fortjener at blive
brugt nogle flere dage om ugen, så vi dermed holder liv i det lokale fællesskab.
Huset har jo i årenes løb bl.a. lagt lokale til gymnastik- og danseundervisning, husholdningskursus,
oplæsning gennem et halvt århundrede, dilettantteater, koncert, foredrag, høstfest, fastelavnsfest,
fællespisning samt udlejning til private.
Årene er gået og tiderne forandres og i dag skal der sikkert noget andet til. Men bestyrelsen har et
meget stort ønske om, at der igen tændes lys i de mørke vinduer, så vi dermed skaber liv og
aktivitet i og omkring vores dejlige hus 
Vi ønsker derfor jeres hjælp til få sat dette projekt i søen, først og fremmest med idéer og ønsker.
Men vi håber især, at der er ”ildsjæle” der vil stå for de enkelte forslag og aktiviteter i huset, da
bestyrelsen synes at det er vigtigt, at engagementet kommer fra jer medlemmer for at det skal blive
en succes 
Som forslag til aktiviteter kan nævnes:












Flere spiseaftener i løbet af året f.eks. 1 gang om måneden inkluderet en forårsfest og
Mortens aften. Vi ønsker etablering af et frivilligt afrydnings- og rengøringshold til disse
aftener, hvor ét fast bestyrelsesmedlem er tilstede til at lede tropperne .
Søndagscafé med bræt- og kortspil for børn og voksne med tilkøb af kaffe, sodavand og
kage og 1.søndag i Advent med gløgg, æbleskiver og juletræstænding.
Kortspil for voksne, f.eks. whist, bridge, e. lign..
Danseundervisning i f.eks. salsa, vals, tango, folkedans, lancier e. lign. (..hvis vi kan finde
en underviser mod betaling og holdtilmelding).
Flere foredrag, f.eks. slotsgartneren fra Egeskov Slot, et GODT foredrag om
Sarupfundene, kursus i vine/øl og valg af vine/øl til mad e. lign..
Søndagsmatiné med kaffe, kage og levende ”salonmusik”.
2 årlige fastlagte arbejdsdage, hvor de forskellige arbejdsgrupper indkaldes til
reparationer, havearbejde og grundig rengøring og hvor Forsamlingshuset står for mad og
drikke, som tak for en god arbejdsindsats 
Etablering af en hyggelig 1.sal med bløde stole, puder, sofaer og lidt reoler, da 1.salen
sjældent bruges. Så gode håndværkere og idémagere søges til dette!
Fast håndarbejdseftermiddag eller -aften med kaffe: Strikke, kvilte, hækle, tunesisk
hækling m.m..
Læsegruppe og kaffe. (En ”ny” 1.sal vil være ideel til en læsegruppe, til en
håndarbejdsgruppe og andre mindre hyggearrangementer).
Etablering af en ”Hjertestartergruppe”. Der kan søges om midler ved ”Trygfonden” til
hjertestarter og kurser for et evt. ”udrykningshold” her i Strandby.

Vi forestiller os, at man smider ca. 20 kr. i kassen de dage hvor der ikke opkræves anden form for
betaling, for at holde varmeudgifterne nede 
Vi forestiller desuden, at der vil være en leder på de enkelte aktiviteter som er ansvarlig for at åbne
og lukke Forsamlingshuset, for at åbne og lukke for varmen og efterlade huset i samme gode
stand som det er modtaget (evt. rengøring og opvask).
Bestyrelsen vil efter 1 år foretage en evaluering på de enkelte aktiviteter.

Bestyrelsen hører gerne jeres forslag og idéer og om der allerede nu er
nogle, der har lyst til at sætte en aktivitet i gang.
Send besked til: silja.barholt@outlook.dk eller send en SMS til 6170 1951.

