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Plantebytteaften
Så blev det forår - og der skal plantes i haven og i drivhuset!
Men hvis det går dig ligesom alle os andre, så har du købt eller lavet mange
flere planter, end du har brug for.
Hvorfor ikke sælge dem til dine naboer eller bytte dem til noget andet
spændende, som vi andre har for meget af? (Men man er også velkommen
til bare at komme forbi og få en havesnak!)

Det får du mulighed for nu, hvor
Landsbyrådet arrangerer den årlige plantebytteaften på plænen
foran den gamle præstegård onsdag den 14. maj fra kl. 18.30.
Vi sørger for nogle borde og for kaffe og kage og saftevand, så du skal bare
komme forbi med dine planter. Men
hvis du har et bord, der er nemt at
flytte, må du gerne tage det med.
Det gør selvfølgelig ikke heller noget,
hvis du tager det gode humør med. Og
husk også naboen og evt. havetosser i
omgangskredsen – jo flere vi er, jo
sjovere bliver det!
Hvis du vil vide mere, så ring til Ingelise Laursen på 2465 1439

Sæsonens store arrangement!
Et af efterårets vellykkede arrangementer i Landsbyrådet var den
fællesspisning, hvor Carl og Ida Lawaetz fortalte om godset Falkensteens
historie.
Der var mange ivrige spørgsmål efter foredraget, og et af dem mundede
faktisk ud i, at Ida og Carl inviterede til en rundvisning på Falkensteen!
Det bliver lørdag den
28. maj kl. 13.00, hvor
vi mødes ved den
fredede ladebygning
foran godset.
Her vil Ida og Carl
Lawaetz støde til os og
stå for rundvisningen af
gruppen.

Heldigvis ser den fredede lade ikke sådan ud mere!

NB! Dette arrangement er forbeholdt medlemmer af Slots Bjergby
Landsbyråd!

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

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2016!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!

Loppemarked

Den 19. juni 2016 arrangerer
Slots Bjergby Landsbyråd loppemarked
Det foregår på plænen, Slots Bjergbyvej 27
fra kl. 10.00 – kl. 14.00
* Kom og få en hyggelig dag *
* Køb en standplads og tøm kælder, udhus, pulterrum,
garage m.v., eller bare kom og gør et godt kup *
Standplads 3*3 meter er gratis for medlemmer
Ikke-medlemmer koster kr. 50,Reservation hos Jens M. Huscher M: 27 21 05 49
(efter først til mølle-princippet)
Det er tilladt at opsætte pavillon på 3*3 meter.
Vi ses på Plænen

Praktisk Økologi
Som vi tidligere har meldt ud, afholdes den årlige grillfest fredag den
17. juni fra kl. 18.00 på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen.
Og som sædvanlig i det telt, somforeningens kasserer velvilligst stiler til
rådighed.
Teltet bliver stillet op onsdag kl. 18, og man er meget velkommen til at
komme forbi og give en hånd med!
Men torsdag den 16. juni fra kl. 19 til 21 afholder foreningen Praktisk
Økologi et offentligt arrangement i teltet. Dels vil lokale repræsentanter fra
foreningen fortælle om, hvad den økologiske grundtanke går ud på, dels vil der
blive et foredrag med en af foreningens eksperter i anvendelse af kompost i
haven – en af de vigtigste forudsætninger for, at man kan undlade at bruge
kunstgødning og sprøjtemidler til sine planter.
Alle er velkomne til mødet, der vil blive nærmere omtalt i lokalpressen,
når tiden nærmer sig.
o-o-o-O-o-o-o
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Webmaster:

Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 2011 7813
Lasse Krouel, Slotsbjergbyvej 17, tlf. 2481 7077
Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, tlf.: 5857 0990
Liselotte Falkenberg, Højen 10, tlf.: 5858 4200
Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, tlf.: 5858 4594
Kasper Dannefeldt Nielsen, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 2233 0630
Jørgen Blinaa, tlf.: 2656 5358
Anja Braastrup, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 2513 3306
Ingelise Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 2465 1439
Janet Frimodt-Møller, Byvangen 127, tlf.: 2711 6127

Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook

