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Hvis du går rundt og tror … 
 
 … at du snart skal holde sommerferie fra aktiviteterne i Landsbyrådet, så 
kan du godt tro om igen! Vi byder på mange spændende ting hen over 
sommeren! 
 
 

 
Besøg i VeteranHaven 

 
 I januar havde vi besøg af René Pamperin, lederen af VeteranHaven, 
som ved fællesspisningen fortalte om, hvordan VeteranHaven har udviklet sig til 
et sted, hvor krigsveteraner får mulighed for at hjælpe sig selv og ligestillede til 
at finde tilbage til et almindeligt liv efter de traumatiserende oplevelser i felten. 
 Den store interesse fra de mange fremmødte udløste en invitation fra 
René til et organiseret besøg for Landsbyrådets medlemmer, som vi med tak 
tager imod. Det bliver lørdag den 25. august fra kl. 14 – 16, hvor René viser 
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rundt og fortæller om, hvordan hverdagen fungerer, og hvilke planer der er for 
havens fremtid. 
 
 

Plantebytteaften 

 
 Ligesom de foregående år arrangerer Landsbyrådets utrættelige 
havetosser, Ingelise Laursen og Elisabeth Møller, en plantebytteaften på plænen 
foran den tidligere præstegård midt i landsbyen.  
 Det bliver onsdag den 23. maj fra kl. 18, og det er vejrguderne og 
deltagerne, der afgør, hvor længe bytteriet skal stå på. 
 Vi stiller nogle borde og stole op, og tanken er som altid, at man kan 
komme forbi med de planter, man har fået sået for mange af, eller de stauder, 
som man har delt og ikke kan få plads til, og hvad man nu ellers har af haveting,  
som man gerne vil af med – hvad enten man nu vil bytte til noget andet eller 
have en skilling for sine 
varer. 
Man behøver ikke at 
have planter med for at 
komme forbi – gode 
venner, bekendte og 
osere er også meget 
velkomne, og der er 
masser af plads til 
legende  
børn. Vi sørger for en 
kop kaffe og lidt uformelt sødt og håber på en god forsommerdag med medlems- 
og havesnak!  
Hvis du har et campingbord og et par stole, må du meget gerne tage det med! 
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Grillfest 
 
 Selvfølgelig skal der også være grillfest i år, selv om vi ikke kan leve op 
til sidste års gallaarrangement, hvor vi fejrede grillefestens 25-års jubilæum.  
 Festen bliver i år fredag den 8. juni  fra kl. 18, og vi vender tilbage til 
den tidligere model for grillfesterne. Det vil sige, at Landsbyrådet sørger for 
grill og telt og borde og stole, men du skal selv medbringe mad, service, bestik 
og drikkevarer! 
 Det koster kun 25 kr. at være med (børn gratis) – og så er kaffe og et 
stykke lagkage endda med i prisen! 
 
Sådan her så en af lagkagerne ud 
forrige år – så du har noget at 
glæde dig til! 
 
 
 
 
 
 

Loppemarked 
 Vi følger succesen fra sidste år op og arrangerer et loppemarked på 

plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Det bliver søndag den 

10. juni fra kl. 10 til 14. 

 Du kan disponere over en standplads på 3 x 3 m, og du er 

velkommen til at sætte en pavillon op. For medlemmer af landsbyrådet er det  

 

Hvis du ikke allerede har betalt dit kontingent for 2018, så var det måske en 

ide at få det ordnet nu! Det koster kun 100 kr. for hele husstanden. Du kan 

indbetale beløbet via netbank til 0570 – 927570. Husk navn og adresse! 
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gratis – ikke-medlemmer må betale 50 

kr. for standpladsen.  

 I tilfælde af dårligt vejr 

bliver det muligt at sætte sin stand op 

inde i foreningens telt, som vi lader 

blive stående efter grillfesten. 

 Så tøm din kælder eller 

udhus eller pulterrum eller garage – ryd op i ungernes legetøj og i bogreolen 

eller pladesamlingen – eller bare kom forbi til et par hyggelige timer.  

 Der bliver garanteret mulighed for at gøre et kup, men der skal 

handles! Sidste år bød redaktøren af dette blad fx 50 kr. for to havestole, og det 

tog sin tid at få afsluttet handlen, for sælgeren ville kun have 25! 

Du kan allerede nu reservere en stand på loppemarkedet ved at kontakte 

 Jens M. Huscher på tlf. 2721 0549 

  
o-o-o-O-o-o-o 
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