1710 - 17/2 kl. 19:00
Turisme i Dragør
___________________
1711 - 24/2 kl. 19:00
Fastelavn
___________________
1712 - 9/3 kl. 19:00
Rejseforedrag
___________________
1713 - 23/3 kl. 19:00
Fødselsdag
___________________
1714 - 6/4 kl. 19:00
Ny kommunaldirektør
______________________

Kære medlemmer!
Vi går et par interessante måneder i møde i Borgerforeningen!
Vi byder selvfølgelig på årstidens traditionsrige arrangementer – Fastelavn og Fødselsdag.
Derudover skal vi også afholde et åbent borgermøde om turisme i Dragør, og vi skal høre om
fuglemajestæt Annette og prinsgemal Torbens spændende rundrejse i det sydlige USA.
Endelig skal vi møde den nye kommunaldirektør Henrik Harder.
Næste program udkommer sidst i marts og vil indeholde indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Jørn Steen Larsen, formand

Planlagte arrangementer:

20/4 - Generalforsamling
11/5 - Bakketuren kr. 599
______________________
Tid og sted
Hvis intet andet er nævnt, foregår
arrangementerne på mandage i
ulige uger, i Borgerforeningens hus,
Strandgade 14 (indgang fra
Badstuevælen).
______________________
Tilmelding til arrangementer
uden betaling til:
tilmelding@borgerforening.dk

17/2 kl. 19:00 – Turisme i Dragør
ÅBENT BORGERMØDE
Denne mandag holder Borgerforeningen og
Dragør Turistråd et åbent møde om turisme
i Dragør.
Vi har vist alle mærket den stigende turisme
i byen; Derfor er det vigtigt at sikre, at
turismen kommer hele Dragør til gavn.
Dragør Turistråd har, i samarbejde med en
række foreninger i Dragør, udarbejdet et
udkast til en Turisme-strategi, som bliver
forelagt Kommunalbestyrelsen i januar.
På mødet vil hovedlinjerne i strategien blive
præsenteret, og foreningerne vil uddybe
nogle af punkterne.

Betaling skal via netbank:

Mødet er åbent for alle.

Kortart: 73 konto: 89491053
Oplys tydeligt navn, adresse,
e–mail og telefonnummer

24/2 kl. 19:00 - Fastelavn
OBS! Tilmelding!

Betaling via MobilePay: 86132
Se mere på
www.borgerforening.dk
______________________
Har vi din e-mail-adresse?
Vi vil gerne sende sig nyheder og
informationer om bl.a. spontane
arrangementer, direkte i din elektroniske postkasse.
Hvis du ikke selv har en e-mail (eller
computer) kan du give os en mail
adresse til en, der hjælper dig med
det elektroniske – måske god ven
eller et familiemedlem – og som kan
hjælpe med, at få Borgerforeningens
informationer frem til dig.
Send oplysninger om, hvem vi kan
skrive til dig gennem, til
tilmelding@borgerforening.dk

Borgerforeningen inviterer på et par glas
punch – vi skal nemlig smage både den
almindelige fastelavnspunch og den særlige
hønepunch.
Vi skal også bide til bolle, og det plejer at
være rigtig sjovt!
Arrangementet er gratis, men af hensyn til
indkøb vil vi gerne bede jer om, at melde jer
til – og senest fredag den 21.februar.
9/3 kl. 19:00 - Majestætens tur til
Trumpland
Vores Fuglemajestæt Annette Scheutz og
Prinsgemal Torben har været på en tre
ugers rundrejse i de amerikanske sydstater;
En tur, der har været særdeles rig på
oplevelser og indtryk, som de gerne vil dele
med os andre.
Trump’s USA fylder jo meget i medierne,

men Sydstaterne byder på meget andet og
mere end den kontroversielle præsident.
Sydstaterne er den rytmiske musiks vugge –
både country, rock og jazz kan trække sine
rødder herfra. Området har desuden et
fantastisk natur- og dyreliv, og en utrolig
spændende historie – ikke mindst fra
plantagetiden, slaveriet og borgerkrigen.
Sydstaterne er også hjemsted for Mardi
Gras, der er udviklet fra markeringen af den
katolske fastelavns tirsdag, og som nu er en
fejring af forskellighed, der trækker folk til
fra nær og fjern.
Annette og Torben har taget både fotos og
video på turen, og vil fortælle om nogle af
deres sjove og pudsige oplevelser.
23/3 kl. 19:00 – Fødselsdag
OBS! Tilmelding!
Dragør Borgerforening fylder 114 år, og det
fejrer vi med lagkage, varm kakao og kaffe,
samt et lille glas.
Der vil være underholdning, så det skal nok
blive hyggeligt!
Arrangementet er gratis, men af hensyn til
indkøb vil vi bede jer om, at melde jer til
senest fredag d. 20/3.
6/4 kl. 19:00 – Kommunaldirektør
Henrik Harder
D. 1. januar i år fik Dragør ny kommunaldirektør. Henrik Harder har de seneste syv år
bestridt direktørstillinger i Ringsted og
Greve kommuner, og har således stor
erfaring med kommunal topledelse.
Denne mandag har du mulighed for, at
møde vores nye kommunaldirektør, der vil
fortælle om sit job, om opgaven og om sine
visioner for fremtiden i Dragør, samt svare
på spørgsmål.

