
Referat af møde 24. september 2016 i Rimsøhuset.

Arrangementer:
 
Fredag 7. oktober kl. 19.00
Jens Falck har vi fornøjelsen at kunne høre solo. Kompromisløs violinræs og sprød 
luksussukkerguitar til øregangene. En aften med god mad og rigtig god musik 
125 kr./person 
Søndag 9. oktober kl. 14.00
Tonny Trifolikum har vi den glæde at kunne præsentere. Kom og oplev en skøn eftermiddag 
for børn og barnlige sjæle. 
Børn 25 kr. Voksne 50 kr.
Onsdag 12. oktober kl. 19.00
Kurt Carlson, forhenværende sognepræst, fortæller lokale historier.
Kaffe og kage 50 kr./person
Fredag 14. oktober kl. 19.00
Trobadur og folkesangeren Carsten Hentze kan man opleve  muligvis med overraskelser. 
Igen en aften med god mad og underholdning 
125 kr./person 
Onsdag 19. oktober kl. 14.00
Astrid Søndergaard fra Cirkus Aroma kommer i efterårsferien og giver en forestilling. Efter 
forestillingen er der tid til Cirkus leg under kyndig vejledning, bålhygge m.v. 
Børn 25 kr. Voksne 50 kr. 
Torsdag 20. oktober kl. 14.00
Anne Mette Olesen og Sten Larris har vi æren at få besøg af.
Find mad i naturen ! 
Pris?
Lørdag 22. oktober kl. 
Henning Amstrup, entertaineren som før har været med i De Nattergale underholder 
Pris 
Mandag 24. oktober kl. 20.00
Peter Sørensen fra Gjerrild og fortæller om strandinger i Norddjurs. Peter Sørensen har 
netop udgivet en bog om strandinger. 
Peter Danielsen runder aftenen af med en lille koncert af Leonard Cohen sange

Tilmelding til arrangementer på info@rimsoehus.dk
eller til Trine 42 41 07 68 og Jette 21 65 66 41

Susan undersøger om Grenaa Harmonikaklub kan komme evt. søndag den 16. oktober kl. 
15.00 eller onsdag den 26. oktober kl. 19.00.
Niels undersøger om vi kan få et musikalsk arrangement med flygtningene den 30. september.
Det bliver dog ikke muligt at få med i annoncen.
Trine undersøger om Peter Danielsen kan spille den 24. oktober i stedet for den 22.

Jette og Trine laver annonce-kalender færdig til avisen.
Jette sørger for tentorpæle og reb til afspærring af naboens græsplæne.

Indsamling.

Der er indsamlet 15.200,- kr. på mødetidspunktet.

Der er vigtigt at kalenderannoncen kommer i god tid. Derefter sørges der for presseomtale 
hver uge af de kommende arrangementer.
Århus Stiftstidende har været på besøg og der er lavet en artikel, ikke super professionel. Niels
sender den Trine. Kalender-annonce og sponsor-annonce sendes også til Århus Stiftstidende.

Karsten Ree kontaktes ikke, da han er meget syg.

mailto:info@rimsoehus.dk


Elsemarie spørger i Brugsen om det er ok at vi stiller op i Brugsen for at sælge sponsorater.

Grafikeren vil gerne lave nogle holdere til foldere + visitkort med kontonr. 
Trine retter folder til
Grefta har satsen til trykke folderen – Trine og Bodil koordinerer.

Købstilbuddet skal skrives under af Kim, Bodil har møde med Kim i morgen søndag.

Næste møde lørdag den 1. oktober kl. 13.00.


