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10 års Jubilæum
Det skal fejres, derfor holde vi

åbent hus
Lørdag den 23. september 2017
Kl. 14-17
Jubilæumstale holdes af
Jens Erik Byskov
Vi udgiver et jubilæums hæfte hvor Ole
Refstrup, Leif Rønne og Per Sandal, i ord
og billeder fortæller om deres barndom og
ungdom i Bonnet.
Vi glæder os til at vise vores gamle og
”nye” lokaler frem. De er i dagens
anledning fyldt med billeder, ting og sager
fra byens begyndelse til nu.

Mogens Olsen har brygget en jubilæums
mosekonebryg, som det bliver muligt at
smage.
Der vil være kaffe på kanden og lidt sødt
til ganen.
På vores facade har vi fået to store luftfotografier, et af Bonnet By og et af Dybe
Nordre By ”Æ` Swort stad.
Foto taget af Emil Falk Agerbo i 2017.
Sponsoreret af: Mejeriudvalget.
Der vil samme dag være mulighed for at
tegne et medlemskab, eller forny sit
gamle.

September 2007

Arkivernesdag
Den 11. Nov.
Kl.14-17
Hvert år afholdes der ”Arkivernes dag” over
hele landet. Vi har selvfølgelig også åben
denne dag.
Vi har lavet et ”Ta’ selv bord” med billeder vi
har i flere eksemplarer, foldere og bøger.
Mange mange billeder fra hverdagen i
”Bøgespiren” 1995- 2016.
Måske kan du finde ét af dig selv?
Alle er velkommen.
Kaffe på kanden.

”Jul i Arkivet”
Julehygge på Arkivet
Tirsdag den 5. december 2017
kl. 19.00
Julearrangement med glögg,
julekager og selvfølgelig
konkurrence.
Ingen tilmelding.

Billed-aften
23.januar 2018 kl. 19.00
STED OFFENTLIGØRES SENERE.
Vi har fået mange nye billeder fra Bonnet og
omegn. Vi vil glæde os til at fortælle om og
vise jer ca. 80 af dem.
Pris inc. Kaffe og kage
Medl: 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.
Tilmelding senest d. 18.1.18
Kirsten 30 35 74 03 - Birthe 23 34 85 90

Åbningstider:
Vi har åbent den 1. tirsdag hver måned.
23. sept. 10 års jubilæum
3. okt.
7.november
11. november, Arkivernes dag
5. december, Julehygge
2. januar 2018
23. januar, Billed-aften (tilmelding)
6. februar
6. marts
3. april
1. maj
5. juni Grundlovsdags aften m/tale
og sang. (tilmelding)
Ferie i juli, vi lukker gerne op for interesserede,
hvis vi er hjemme.

”Arkivven”
Har man lyst til at støtte indsamlingen af
lokalhistorie, kan man blive
”Arkiv ven”
husstand 100.Enlige 50,”Arkivvenner” får rabat ved
arrangementer, og støtter vores arbejde
med at samle Bonnets historie.
Beløbet kan indsættes på konto
7730-1197065
husk navn.
Vi kommer også gerne ud med
medlemskort, ring venligst.

Medarbejdere
Har man interesse og lyst til at blive
aktiv arkivmedarbejder,
er man meget velkommen
kontakt:
Kirsten 30 35 74 03
Birthe 23348590

