Kære alle!
Hermed inviteres I til klubmøde
Onsdag d.9. februar 2022 kl. 18.30 – 21.00 (Blue Hour kl 18.30-19.00)
i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31 1.sal, 7100 Vejle
Vi starter med spisning - se mere herom nederst i denne invitation.
Dagsorden:
1) 3 minutter v/
2) Oplæg om kommende revidering i klublovene* Oplæg v/ Kirsten D m.fl. SI Vejles
Loppemarked den 23.04.2022 på Øster Grundet - Orientering v/Lis
3) Kvindebrunch SI Vejle, søndag den 6. marts 2022, kort indlæg ved udvalget
4) MTW på hjul - uge 34/35 2022. Oplæg v/Inger
5) Kaffepause
6) Orchid Project og klubber i Region 3(heriblandt SI Vejle) v/Ines
7) Korte meddelelser
* vedr pkt 2: Hvis man er forhindret i at deltage på klubmødet 9/2, kan man på forhånd sende sine
kommentarer til Kirsten Dalager pr mail. Se bilaget ‘Spørgsmål vedr. klublove og vedtægter - december 2021’
(rundsendt pr mail den 17. januar ‘22, sammen med referat fra klubmøde d 12.01.2022)

Aftenens menu er fra Indian Hut i Vestergade. Man kan vælge imellem 4 retter:
Vegetarisk
1. Traditionel karryret med kikærter, kartofler og peberfrugt kr.: 80
2. Dal Masala ( linser tilberedt i krydderier, tomater og koriander) kr.:80
Kylling:
3. Butter Chicken kr.: 95,00
4. Chicken Vindalo, stærk krydret kylling karry ret med chili og citron kr.: 85,00
Til samtlige retter serveres basmatiris
Tilmelding til spisning med valg af ret(1,2,3 eller 4) sendes pr mail til
anne-vibeke1@live.dk senest lørdag, den 5, februar
Betaling: 105.00 kr. MobilePay til til 89912
Med i prisen er et glas vin til maden samt Kaffe/the med chokolade
Man er naturligvis velkommen til at medbringe sin egen mad.
Gæster er velkomne.
Afbud meddeles senest søndag 6/2 til klubmester Anne-Vibeke på anne-vibeke1@live.dk
Mange hilsener fra
Bente, Ines, Malene, Mette og Sus
Extension og KPD-udvalget, SI Vejle
PS: Dialogmøde for nye (mentees) og deres sponsorer afholdes tirsdag den 15/3 kl 18-20.30. Sæt kryds i
kalenderen nu og giv os snarest besked, hvis I har interesserede, som skal med - sammen med dig/jer. Så
sender vi en invitation som I kan give videre.

