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Så skal vi til det igen … 

 … og 2020 begynder med generalforsamling den 31. marts kl. 18.00, 

som der hermed indkaldes til i henhold til foreningens vedtægter.  

 Og i år kan du glæde dig til at få to-for-en, for efter Landsbyrådets 

generalforsamling afholdes der kl. 18.45 generalforsamling i Foreningen Slots 

Bjergby Forsamlingshus. 

 Dagsorden i henhold til vedtægterne - dog sådan at du for landsbyrådets 

vedkommende kan indsende forslag til dagsorden frem til den 15. marts. 

 Vedtægterne for begge foreninger kan findes på Landsbyrådets 

hjemmeside, sb-l.dk. 

 Det er selvfølgelig gratis at deltage i generalforsamlingerne – men hvis 

du vil have stegt flæsk og persillesovs og kaffe og kage må du af med 100 kr.  

Hvis du altså er medlem af en af de to foreninger – ellers koster det 125 kr.  
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Store Affaldsdag 

 Ligesom sidste år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening sammen 

med lokalråd og landets kommuner en dag,  hvor der samles affald ind på 

offentlige gader og veje i hele landet. 

 I år løber det af stabelen søndag den 26. april fra kl. 10.00. Kommunen 

sørger for afhentning af affaldet og for udstyr til indsamlingen:  Snappere, 

handsker, sække mm. Men vi lokale skal levere hænderne til at udføre arbejdet. 

 Vi starter kl. 9.30, hvor vi mødes på Jættehøjvej på den plads, hvor 

de gamle affaldsbeholdere stod. Deltagerne får udleveret det nødvendige grej 

og anvist en rute. Vi regner med at være færdige omkring kl. 11. 

 Landsbyrådet koordinerer indsatsen, således at der bliver lavet nogle 

overskuelige ruter at følge. Hvis I er nogle stykker, der vil følges ad, bedes I 

angive det ved tilmeldingen. 

 

Tilmelding til affaldsdagen den 26. april sker hos Anders Post, tlf. 4046 8950 

eller mail apost@mail.dk senest søndag den 19. april  

 

Planteaften 

 Selv om det lige her og nu kan være svært at tro, så bliver det vel tørvejr 

en gang, så vi kan komme ud og rode i haverne. 

 Ud fra dette fromme håb afholder vi ligesom de foregående år en 

plantebytteaften på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen.  

 Alle er velkomne – også haveinteresserede, der ikke har noget at bytte 

med, men som gerne vil købe lidt supplerende planter til en fornuftig pris! 

Sidste år var der fx god afsætning på tomatplanter og chili til en tier stykket! 

Tilmelding til fællesspisningen den 31. marts hos  

Anders Post, tlf. 4046 8950, eller apost@mail.dk 

senest søndag den 29. marts 
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 Det bliver mandag den 18. maj fra kl. 18.30, 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 vil bytte til noget andet eller have 

en skilling for sine varer. Men som sagt: man er også meget velkommen uden at 

have planter med! 

 Redaktøren 

kan af personlig 

erfaring anbefale 

Vagn Møllers 

tobaksplanter (nej – 

ikke tossetobak!), 

som fine folk kalder 

Nicotiana glauca, og 

samme haveelskers 

engletrompeter. De 

gror som bare 

pokker!  

 Alle er velkomne denne aften – også venner, bekendte og osere, og der 

er masser af plads til legende børn. Vi sørger for en kop kaffe og lidt uformelt 

sødt og håber på en god forsommeraften med medlems- og havesnak!  

 

Grillfest 

 Selvfølgelig skal der også være grillfest i år, og vi følger sidste års 

succes op og lægger festen lidt senere, end vi ellers har gjort i mange år. 

 Det bliver den 26. juni kl. 18.30 – som sædvanlig på plænen foran den 

tidligere præstegård midt i landsbyen. 

  Landsbyrådet sørger for grill og telt og borde og stole, men du skal selv 

medbringe mad, service, bestik og drikkevarer! 
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 Det koster kun 25 kr. at være med (børn gratis) – og så er kaffe og et 

stykke lagkage endda med i prisen! Lagkagerne laves af folk i byen, og vi kårer 

den flotteste kage, inden vi spiser! Hvis du har lyst til at lave en lagkage til 

konkurrencen, hører vi meget gerne fra dig! Ring til Ingelise Laursen, 2465 

1439 

 Vi sætter teltet op onsdag den 24. kl. 18.30, og du er meget velkommen 

til at kikke forbi og give en hånd med, når teltdugen skal hives op over skelettet! 

 

Måske var det en ide at tjekke, om du har husket at forny dit 

medlemskab af Landsbyrådet for 2020. Og hvis du ikke er medlem, 

skulle du måske overveje at melde dig ind og støtte dit lokalråd, som 

arbejder for at skabe nærvær og sammenhæng i lokalområdet og  

for at sikre kontakt og samarbejde mellem vores landsbyområde  

og kommunens politikere. 

Det koster kun 100 kr. om året pr. husstand, og du melder dig ind  

ved at betale beløbet til vores konto 0570 – 927570.  

Husk at anføre navn og adresse! 
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Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook!  


