
Medborgerforeningens 
arrangementer 
 
Medborgerforeningen i Sorø laver 
offentlige arrangementer af oplysende, 
kulturel og kulinarisk karakter. Dvs. 
vore arrangementer er åbne for alle.  
 
 
Madbix 
 
De hyppigste arrangementer er madbix. 
Her kan du nyde et spændende og 
billigt måltid mad i selskab med et 
bredt udsnit af personer med 
tilknytning til Sorø. Her har du 
muligheden for i et uformelt forum at 
diskutere såvel livserfaringer som 
lokalpolitik i videste forstand. Du vil 
møde mange forskellige mennesker 
som kender lokalområdet vældig godt 
og har en mening om og engagement i 
meget der sker lokalt.  
 
Der er ingen krav til dig om at yde 
noget, madlavningen hviler på frivilligt 
arbejde fra Medborgerforeningens side - 
du risikerer højst at skulle deltage i 
opvasken! 

 

 
 

Medborgerforeningen på udflugt. 
 
 
 
Madbix afholdes fredage kl. 18.30 i 
perioden september til juni, men ikke 
hver fredag.  
 
Den vejledende pris er 50 kr. for 
medlemmer af Medborgerforeningen, 
70 kr. for ikke-medlemmer, halv pris 
for børn 7-15 år, småbørn gratis. Ret til 
ændringer forbeholdes. 
 
Madbix’e foregår på Sorø Kultur- og 
Fritidscenter (”Værkerne”), Frederiksvej 
27, Sorø. 
 
 
 
 
 
 

Madbix’e annonceres altid på 
www.soroe-mbf.dk. Man skal tilmelde 
sig til kokken senest kl. 20.00 onsdagen 
før madbixen. 
 
Maden laves af en eller flere frivillige 
kokke, somme tider er det et 
sammenskudsgilde. Nogle madbix’e har 
et tema som afspejler sig i menuen 
og/eller ekstra indhold såsom foredrag. 
Madbix har eksisteret i over 30 år. 
 
 
Andre arrangementer 
 
Fra tid til anden laver vi oplysende eller 
kulturelle arrangementer, der ikke 
naturligt hører hjemme i andet regi. Her 
kan nævnes ”Foreningernes dag” på 
Sorø Kultur- og Fritidscenter i en 
årrække, og senest det utraditionelle 
vælgermøde ”Valgkaffe” med 
folketingsvalgskandidater, lige op til 
valget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foreningen 
 
Medborgerforeningen i Sorø er 
fortsættelsen af den forening, som indtil 
2006 drev medborgerhuset, før Sorø 
Kultur- og Fritidscenter trådte i dets 
sted. Foreningens formål er at bidrage 
til, at Sorø Kultur- og Fritidscenter er et 
samlingssted for alle. 
 
Udover rabat på madbix’e får du som 
medlem nyhedsbreve og medindflydelse 
på foreningens virke. Du kan melde dig 
ind i foreningen ved at henvende dig til 
kasserer Vibeke Gylling 
vibeke.gylling@gmail.com 57834112 
eller  
formand Klaus Rostgaard 
klaus.rostgaard@gmail.com 29176299. 
 
 
Se mere på  www.soroe-mbf.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madbix 
 
9.2 Lækker mad 
Birgit Olsen og Aase Jensen 
birgit.olsen@hotmail.com 53837110 
 
2.3 Generalforsamling 
Vibeke Gylling 
vibeke.gylling@gmail.com 30261058 
 
23.3 En vild aften 
Kirsten Haarbo  
kirsten.haarbo@gmail.com 23109822 
 
6.4 Madbix 
Linda Nielsen linn@soroe.dk 29822027 
 
4.5 Forårsfrokost - sammenskudsgilde 
Tilmelding & koordinering: Klaus Rostgaard 
klaus.rostgaard@gmail.com 2917629 
 
25.5 Bålmad 
Linda Nielsen linn@soroe.dk 29822027 
Bemærk: ved stranden ved Tystrup sø 
 
22.6 Grillafslutning 
Vibeke Gylling 
vibeke.gylling@gmail.com 30261058 
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