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STORHØJ Beboerforening

35 Marts 2001

Indkaldelse til
generalforsamling i

Storhøj Beboerforening
fredag den 27. april 2001 kl. 19.30

i Mårslet Sognehus

Dagsorden (ifølge vedtægtemes §8):

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent,

indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb
g) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg: Bente, Jens og Peter)
h) Valg af revisor og revisorsuppleant (Mogens Eskildsen & Steen Mikkelsen)
j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Nyt fra
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Viborg Domkirke
Oprindeligt var domkirken i Viborg en
af Europas største kvaderstenskirker.
Manglende istandsættelse gjorde, at
man i 1800-tallet måtte rive kirken ned
og rekonstruere den på ny.
Indvendigt blev kirken udsmykket med
fresko-malerier af Joakim Skovgaard.

Asmild Kirke
Asmild Kirkes ældste dele er
fra omkring 1100. Kirken
rummer et rigt og velbevaret
renæssanceinventar.

Storhøjs kulturtur går i
år til Viborg.
Notér allerede nu
datoen den 10. juni
i din kalender.
Du hører nærmere om
turen, så snart udvalget
har fastlagt det endelige
program.
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Storhøj Beboerforening/Festudvalget

Hermed inviteres til

Forårsfest 2001: “Reisen til China”
lørdag den 24. marts kl. 19.00
i Mårslet Borgerhus

Atter i år har bestyrelsen været
så forudseende at lægge den fest,
vi plejer at holde i forbindelse
med “vårens komme”, lige efter
forårsjævndøgn, - og just såle-
des, at vi i fællesskab kan omstil-
le vore ure til såkaldt sommertid.

Temaet bliver “Reisen til China”. Vi ta-
ger (under devisen: “Ud vil jeg, ud, åh, så
langt, langt bort, over de høje fjelde”)
med Den Transsibiriske Jernbane til for-
skellige destinationer i Langtbortistan.

Også storhøjere, der ikke orker andet
og mere end at købe sig en chineserhat,
kan deltage. Men skulle en og anden have
lyst til at anlægge et særligt østligt antræk,
vil det da være vidunderligt.

Efter en velkomstdrik (risvin?) bydes på
en udsøgt menu fra det chinesiske køk-
ken. Drikkelige sager medbringes, - dog
kan som bekendt vestligt-uciviliserede
produkter som øl og vand mod passende
vederlag erhverves i selv de fjerneste
egne.

Tilmelding (se nedenfor); henvend dig
fortrøstningsfuldt til:

� Ebbe Thue Poulsen
Englodden 3, 8627-6810

� Margrete Blomgren Jørgensen
Bakkelodden 2, 8627-0537

Programmet er under polering. Man
kan glæde sig til lidt af hvert og vil jo selv
komme til at yde sit bedste. Lad derfor
ikke fantasien blive hjemme. Anlæg til af-
spilning af sprød musik leveres af Storhøj
Musikforsyning.

Prisen bliver kr. 150 pr. deltager.

Tilmelding: NB. Sidste frist torsdag den 15. marts kl. 23.59

Undertegnede ønsker at deltage i forårsfesten “Reisen til China” 2001.

Antal deltagere à kr. 150 ____________ Betaling kr. ___________________ vedlagt.

Navn(e): ____________________________________________________________
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Glæd dig allerede nu
til den årlige sensommertur.

Stedet er Rodbjerggård og datoen
er 7. til 9. september 2001


