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Dato Aktivitet Pris pr. person Tilmelding

Fredag Tt-At-zO!4 Rejsen til den spirituelle verden vlanne Vagn Nielsen Kr. 100,00 Senest 20-01-14

Kl. 19.00 - 21.00 (incl. kaffe og kage)

Healing, tarot ag clairvoyance - er det mon magi eller virkelighed?

Janne Vagn Nielsen sætter fokus på tdrotkort og giver dig mulighed

for at prøve, hvad de kon hjælpe dig med.

Hvad siger tarotkortene om dig ud fro din fødselsdag, -måned og

-år? Hvilke energier vil du komme til at arbejde med de næste 5

år? Kom og hør nærmere. Måske det er dig, der vinder et of de 2

tarotprofiler, som udloddes denne aften (værdi kr. 500 pr. stk.).

Mødested : MP Festlokolet

Fredag 28-O2-2OL4 Vinsmagning "Landskamp" Kr. 200,00 Senest 10-02-14

Kl. j.9.00 - 2j..00 {incl. ost og kiks)

Holte Vinlager kommer og præsenterer troditionelle europæiske

vine imod de "nye" vinlande, chile, Argentino, Australien og New

Zeoland.

MØdested: MP Festlokolet

SøndagO2-03-2AL4 Fastelavn

Kl. 1L.00 - 13.00
Kom og vær med til ot slå kotten af tønden og at kåre årets

kattekonge og kottedronning. Efter tøndeslagning serveres der

fostelavnsboller, sodovand, koffe oq the - samt slikposer til
børnene.

Mødested: M P Festlokolet

Fredag 28-Ot-2Ot4 Suppe-aften - Optakt til en madklub? Kr. 50,00 Senest 2l-43-t4
Kl. 18.30 - 20.00

Med henblik på ot se, om der er interesse for ot oprette et
madlovnlngshold i MP, lover og serverer Luno Schelde (MP 17) en

spændende suppe med hjemmebogt brød, og fortæller om sine

tanker bog en modklub.

Mødested : MP Festlokalet

LØrdag26-04-20t4 Rungstedlund tur Kr.80,00 Senest L4-04-14

Kl. 13.00 - 15.00 (kun 6ntre)

Vær med på en meget spændende guidet tur rundt om

Rungstedlund og Karen Blixen.

For dem der hor tid og lyst, slutter vi of med en kop koffe og kage

(på egen regning) i den hyggelige cofå.

Mødested : Rungstedl und

Lørdag 31-05-2014 loppemarked Gratis Senest t2-O5-L4

Kl. L1.00 - 15.00
Kom og sælg de ting, I hor i overskud på Mikkelborg Porks

loppemarked.

Der onnonceres i Ugeblodet i ugen før orrongementet.

MØdested: På græsplænen ved MP nr.25-37

Kr. 5O00/ barn Senest 2O4.2-L4
Kr.20,O0l voksen
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FredagL4-O6-2OL4 Nattergaletur
Kl. 21.00 - 23.OO

Vi toger ud i mosen og hører Nottergalen...... Tog

koffekonden med, så sørger vi for kogen.

Mødested: På P-plodsen foron MP nr. L8-19, hvor vi fordeler
os i bilerne.

Mandag 23-06-2014 Sankt Hans aften

Gratis Senest 02-06-14

Kr.? FØlger senere

N ærme re i nformation føl ge r.

Tilmelding Ring eller sms til tlf. 21 4?3164 og oplys:
- Arrangementets navn og dato
- Navn

- Adresse

- Telefonnr.

- Antal deltagere

PS. Ved for få tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse aktiviteten.

Desuden:

Boldaften - hver fredag aften ijuni måned 2014
For olle børn og unge fro 6 år dystes der i rundbold og fodbold på den nordlige plæne ved rødbøgen.

Tidspunkt: kl. 19.30 - 27.00. Kom og mød op, tilmelding ikke ngdvendigt.

Løbeklub, cykelklub, golfturnering
Hvis der er interesse for ot etoblere en løbe-, cykelklub og/etler golfturnering, formidler vi gerne kontakten. Kontokt venligst

undertegnede.

På bestyrelsens vegne,

Kirstine Elmer, MP 19, 3. tv. -Tlf .2143 3t 64
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