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Generalforsamling for Foreningen Ørslev Kloster
lørdag den 2. juni 2018 kl. 15 i Havestuen på Ørslev Kloster.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Bestyrelsen oplyser om foreningens økonomiske stilling og fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af størrelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant til Foreningen Ørslev Kloster. Ifølge
vedtægterne er begge på valg. Der skal vælges to brugerrepræsentanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Kl. 17 er der koncert i Spisestuen ved jazzpianisten Lars Brogaard, der bl.a. spiller
sin Ørslev Kloster Suite, der er komponeret til Ørslev Kloster. I kan glæde jer - det
er fantastisk musik!
Kl. 18.30 er der festmiddag i Spisestuen. Vi håber på, at mange af de tilstedeværende deltagere traditionen tro vil bidrage med musik, oplæsning eller andet, så vi får
en festlig aften. Hvis vejret er til det, er der aftendans på Dansepladsen i Kvindsnapskoven. Tilmelding til generalforsamling og festmiddag bør af hensyn til
traktementet ske senest den 28. Maj. Prisen for middagen er 200 kr.
Drikkevarer kan købes eller medbringes. Desværre er der ingen ledige værelser til
overnatning, men man er mere end velkommen til at overnatte i stuerne eller i telt,
og vi henviser også gerne til lokalt logi.

Publikation til arbejdsrefugiets 50 års jubilæum i 2019
Vi glæder os til sammen med jer at kunne fejre, at der har været arbejdsrefugium på
Ørslev Kloster i 50 år! Rigtig mange mennesker har gennem årene arbejdet målrettet
for, at dette har kunnet lade sig gøre, og op imod 40.000 mennesker har været på
arbejdsophold! Dette skal naturligvis markeres og festligholdes, så derfor er datoen
allerede sat! Pinselørdag - den 8. Juni 2019 - markeres jubilæet. Blandt andet med
en publikation, der indeholder jeres bidrag vedrørende Ørslev Kloster. Har du lyst til
at fortælle om dit første ophold, en særlig oplevelse fra klosteret, mangfoldiggøre et
digt om klosteret, en tegning eller andet, så skriv til os på oerslev-kloster@mail.dk
eller ring på 61313020. Så vil et lille redaktionsudvalg tage imod din henvendelse
med kyshånd. Kontakt os gerne inden den 1. Juli, hvis du er interesseret. Vi venter
i spænding!

