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Kortspil i Bræddestuen 
Mandage kl. 19.00 fra 7.09.2015. 
For nærmere oplysninger kontakt  Arne Brøndsted tlf. 40 30 93 40 

 
Børnedisko  
Fredag d. 18. September kl. 18.30  - 20.00 
Går du i 3. – 6. klasse har du igen mulighed for at komme til 
Sodavandsdiskotek i Medborgerhuset. 
Imens du er til disko, er dine forældre velkomne til at hygge i Bræddetstuen. 

 
Entre: 20. Kr., som betales ved indgangen. 
Der er mulighed for at købe sodavand, chips og slik til gode priser. 

 
Ølfestival 
Fredag d. 25. september 2015 kl. 18.00  
Vi har inviteret en repræsentant fra Øl-entusiasterne 
til at give os smagsprøver på nogle af de bedste 
irske og engelske øl. Herefter er der ølbuffet med et 
udvalg af gode pølser, skinker og andre lækkerier. 
Og så skal I høre og synge til glad irsk folkemusik serveret af bandet ”Daddys 
½ pint”. 
 
Entre inkl. spisning: 150,- kr. 
Øl og vand og snacks kan købes. 
Billetter kan købes i SuperBrugsen i Blistrup fra den  14. – 24. september 
 

Spejderbanko 

Søndag d. 8. november 2015 kl. 14.00 
Kom og støt KFUM-spejdere i Blistrup.  
Der vil være mulighed for at vinde masser af gode 
præmier, hvoraf de fleste er sponseret af lokale. 
 
Dørene åbner kl. 13.00 – og der vil være mulighed for at købe øl, og vand, 
kaffe, boller og  kage. 
Pris pr. plade: kr. 10. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spiseaften med gule ærter 
Mandag d. 18. januar 2016 kl.18.30. 
Vi gentager succesen fra de seks sidste sæsoner og 
serverer gule ærter, som vor mormor lavede dem – 
og som Leon fortsat kan lave dem. Efter spisningen 
underholder Dusty Duo med glad musik og sang. 
Der vil være salg af snaps, øl og vand. 
 
Medlemmer af SuperBrugsen i Blistrup kan afhente billetter fra den  
5. - 17.. januar ved fremvisning af medlemskort for kun 25 kr. pr. billet, 
eftersom vores egen SuperBrugs støtter dette arrangement. 
Ikke-medlemmer er også velkomne, men skal betale 50 kr. 
 

Syrisk aften 
med spisning og foredrag 
Mandag d. 22. februar 2016 kl. 18.30.  
Vi starter aftenen med en buffet med syrisk inspireret 
mad,  
Efter spisningen er der foredrag af Naser Khader,, 
som vil berette om sin opvækst i Syrien og sit liv i 
Danmark. 
 
Entre inkl. spisning: 100, - kr.  
Øl, vin og vand kan købes. 
Billetter kan købes i SuperBrugsen i Blistrup fra den 
11. - 21. februar. 

 

 

”Stop tyven” 
 Mandag  d. 14. marts  2016 kl. 19.00   
Mange af os frygter at komme hjem til et hus, der har 
haft besøg af en indbrudstyv. Hvordan kan vi 
forhindre, at det  sker. Og hvordan skal vi handle, 
hvis det er sket?. Det har vi inviteret vores lokale 
låsesmed, Hillerød Politi, samt  en repræsentant fra 
et forsikringsselskab til at fortælle os om. 
 
Gratis adgangsbilletter kan hentes i SuperBrugsen 
fra d. 3. marts – 13. marts .                     
Kaffe, te og hjemmebagt kage  kan købes . 
 
                               Vi glæder os til at se jer! 
                                  Aktivitetsgruppen. 
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