
 
 

Nyhedsbrev august 2016  
 
VELKOMMEN TILBAGE FRA SOMMERFERIE! 
 
 

bord@rejseladen.dk / bordbestilling: 
pr. 1. september overtager Hanne Lis modtagelse (læsning) af bestillinger og indfører i den sorte 
mappe. 
 
Ny samfundstjener... 
der hedder Hans, er startet. Kriminalforsorgen ringer som sædvanlig og hører, om han er til stede.  
 
Køkkenskriveren: 

• Stolene skal IKKE sættes op mere. 
• Der skal ikke stå alt for meget vin i buffetten. Et par flasker så man kan se den, ellers i køleskab 

(hvidvin) og vinkøleskab. 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER ( Sæt X i kalenderen): 
 
Næste frivilligmøde: 13/9 kl. 19 
 

Dato Arr. Beskrivelse Ansvarlig 

Sø 4/9 Brunch Kl. 10-13 Den sædvanlige overdådige buffet. 
Reklame banner hænges foran caféen til KOKS. 

Marianne 

Lø 10/9 Kroens fødselsdag Kl. 11-15. Vi serverer sandwich og drikkevarer.  

Lø 17/9 Folkekøkken og teater/Dansk 
Rakkerpak 

Spisning kl. 17.00 herefter (18.30) Næstved 
Kommunes kommende (2017) egnsteater spiller 
forestillingen  Psycho. 
http://www.teateravisen.dk/dansk-
rakkerpak.html:  Rakkerpaks ramsaltede humor 
sikrer, at familieforestillingen ”Psycho” byder på 
mere grin end gys. 

Jens + 
Marianne 

To 29/9 Kammermusik Kl. 19-21 Storstrøms Kammerorkester Kamma + 
Albert 
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Afholdte arrangementer: 
Fr 12/8: Afterparty Brugsens grillarr. Mad var flyttet til Brugsen. Til gengæld blev holdt længere åbent 

til 23 med dessert, irsk kaffe, billigere øl mv.Stor succes. 35-40 mennesker hyggede sig og 
vores omsætning var 3800 kr. Brugsuddeler Palle var særdeles tilfreds med arrangementet  og 
viregner med at gentage succesen til næste år. 

Lø 13/8: Frivillig sommerfest hos Jeanett og Poul Henning. Som sædvanlig en hyggelig eftermiddag og 
aften med godt 30 deltagere. I år dog desværre ikke pool-party pga. vejret. 

To 18/8 Kaffe + lagkage til Røde-kors besøgsvenner arrangement. Sangtrion TEO (Tom, Eigil og Ole) 
underholdt. 

Lø 20/8 Kl. 14-16 Eftermiddagsthe på nydansk. Byens borgere og flygtninge mødes og smager på 
medbragte kager plus kaffe/te. Uden medbragt kage er entreen på kr. 40  

On 24/8  Kl. 15-18 Næstved Ideforum. 15 personer til kaffe, the og vand. 

To 25/8 Kl. 10-12 100 børn fra  Rumlepotten og Haletudsen  til børneteater: Andersens kuffertteater 
med forestillingen ”Konen i muddergrøften”. Sponseret af Folkekøkken. 

Lø 27/8 KOKS, byfest: Morgenkaffe til ca. 60 stadeholdere,  frokost  med 130 sandwich o.a., kage. 
Broby Spillemænd underholdt. Mange kunder og heftig aktivitet for alle – især frivillige i 
Rejseladen. 

 

 
 


