Program 2022
Mandag d. 10.10.2022 kl. 18.30 . OBS! Ny d. Vi prøver noget nyt, og besøger tøjbu kken ”Vos & Co”, Torvet 4, 4690
Haslev – Pigerne fortæller lidt om dem selv og bu kken. Der vil være lidt godt l ganen, samt mulighed for at handle.
Tilmelding senest mandag d. 26.09.2022.
75,00 kr. for ikke medlemmer.
Torsdag d. 03.11.2022 kl. 19:00 Vi mødes på Elektrovej 2, 4700 Næstved, hvor vi besøger ”Aﬀald plus/YderZonen”.
Andreas Fitzner‐Haupt fortæller og viser rundt. Der bydes på kaﬀe /the. Ægtefæller er velkomne. Tilmelding senest
mandag d. 17.10.2022.
Kun for medlemmer og ægtefæller
Lørdag d. 10.12.2022 kl.18:30 Ølsmagning i Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Bygade13 4160 Herlufmagle
Imens vi smager på forskellige øl, fortæller Keld Christoﬀersen, om sin ølbrygning. Der serveres øl braiserede svinekæber
med lbehør, samt ½ liter øl. Der slu es af med dessert. Pris for medlemmer og ægtefæller 200 kr. – 250 kr. for ikke med‐
lemmer.
Bindende lmelding samt betaling, senest mandag d. 07.11.2022 . Arrangeres med bidrag fra

Program 2023
Torsdag d. 12.01.2023 kl. 19:00. Vi besøger smykkebu kken, ”TJ‐Design” Kalbyrisvej 123, 4700 Næstved. Mulighed for
bl.a at få vurderet dit guld. Der bydes på kaﬀe/te.
Tilmelding senest rsdag d. 27.12.2022. 75,00 kr. for ikke medlemmer
Tirsdag d. 07.02.2023 kl. 18:00. Vi besøger ”Matas” Sct. Hansgade 5. 4100 Ringsted. Der fortælles lidt om deres produkter.
Hvis en vil lægge ansigt l, ser vi ,hvordan den perfekte make‐up lægges.
Der serveres kaﬀe/te. Tilmelding senest mandag d. 23.01.2023
75,00 kr. for ikke medlemmer.
Onsdag d. 22.03.2023 kl. 18:30 Går turen l ”Brugskunst by DT” Håndværkervej 13. 4160 Herlufmagle. Dorthe fortæller,
om sin vej l Herlufmagle og forretningen, samt tanker og idéer. Der serveres lidt bobler, og der vil være mulighed for
køb.
Tilmelding senest mandag d. 06.03.2023. 75,00 kr. for ikke medlemmer
Torsdag d. 20.04.2023 kl. 19:30 Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Bygade 13 4160 Herlufmagle
Suså Husholdningsforening a older generalforsamling, forslag l dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage inden generalforsamlingen. Foreningen er vært med et mindre traktement. Tilmelding senest mandag d.
10.04.2023.
Sommer grilla en hos Liselo e og John, Orup. Dato m.m. følger ‐
Medlemskon ngent 200,00 kr. Ægtefæller kan deltage i udvalgte arrangementer på hustrus medlemskon ngent.
Deltagelse derudover er som betalende gæst 75 kr. eller som medlem.
Vel mødt. Bestyrelsen
Ret l ændringer forbeholdes
Suså husholdningsforening
Netværk med ak vitet
Kom og vær med l at styrke dit lokale netværk gennem foredrag, virksomhedsbesøg og andre hyggelige ak viteter
ved medlemskab af Suså Husholdningsforening. Vi nyder bl.a. at få inspira on l spændende mad, blomsterdekora oner l jul eller påske, samt at se på tøj og lave modeopvisning.
Så på trods af et gammeldags navn, er vores medlemmer bestemt med på moden, og vi ønsker meget gerne at se nye
ansigter. Har du lyst l at vide mere? Kontakt Liselo e Andersen a.liselo e60@gmail.com
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