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LANDDISTRIKTSUDVALGETS MIDLER I 2018
Vi havde i år fremsendt projekt til udskiftning af vinduer i dele af forsamlingshuset samt renovering af
køkkenvæg på 1. sal. Vi fik desværre ikke stemmer nok til at blive tilgodeset i 2018, men vi vil søge midler i
Herning Kommunes Jubilæumsfond for at få køkkenet gjort færdigt og så se på mulighederne for
udskiftning af vinduer.

NY KØKKENTRAPPE
Køkkentrappen er nu færdig og vi er meget godt tilfredse med resultatet. Det giver huset et tiltrængt løft at
vi slipper af med den gamle let forfaldne trappe. Vi har ligeledes en mere skridsikret trappe, som har været
efterlyst i flere år. Nedgangen til kælderen ser også meget pænere ud.

JULEOPTOG OG ARRANGEMENT D.17. DEC. KL. 14
Vi er igen klar til det store julearrangement, hvor vi starter med julerideoptog gennem byen med start fra
Forsamlingshuset den 17. december kl. 14.00. Alle mødes her - både de, der gerne vil være til hest (Alle
ryttere er velkomne) og vi, der gerne til fods følger optoget gennem byen. Efter optoget sælges juletræer
oppe hos Boe Bækgaard, hvor familien selv kan vælge og fælde årets juletræ hjem til stuen.
Karina og Keld har sørget for, at der er pyntet op i
Forsamlingshuset, og fra kl. 14 – 17 er foreningen
vært ved glögg og æbleskiver. Der vil også være
sodavand og lidt godter til børnene og måske en
juleøl til de voksne. Der skal danses omkring juletræet –
og måske julemanden dukker op.
Vi glæder os til at se jer alle kl. 14 til optoget
og efterfølgende arrangement.

(Foto fra 2012)

NYTÅRSKALAS D. 31. DEC. KL. 11.00
Foreningen inviterer igen i år til Nytårskalas ved
Forsamlingshuset, hvor vi alle får lejlighed til at
ønske hinanden et Godt Nytår. Traditionen tro
serveres kransekage med bobler til og en pølse
med brød til at give varmen. Vi glæder os til
at se alle fra by og land.

GENERALFORSAMLING
Det er allerede nu ved den tid hvor der skal indkaldes til Generalforsamling.
Foreningen indkalder hermed til Generalforsamling tirsdag den 16. januar kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Dagsorden udsendes som selvstændigt dokument.
Det er vigtigt at møde frem, så vi bl.a. kan diskutere hvilke aktiviteter borgerne ønsker og finde frem til en
måde at aktivere flere borgere i vores fælles aktiviteter.

TAK TIL MADHOLDET
December fællesspisning blev en stor succes selv uden musikere. 84 tilmeldte giver et signal om, at
borgerne gerne møder frem også på en tirsdag, men mange har også givet udtryk for at fredag vil være
bedre. I februar inviteres til en anden sammenkomst.

SÆT KRYDS VED D. 2. FEB. 2018
Helle og Keld inviterer til en 3 retters middag fredag den 2/2 2018 og det glæder vi os meget til. Sæt kryds i
kalenderen nu og afvent nærmere information i næste folder.

NYT FUNDAMENT TIL UDENDØRS JULETRÆ
Stor tak til Marcel, Søren og Thomas der har lavet et helt nyt
fundament til vores udendørs juletræ. Vi har gennem de
seneste år kæmpet med at få juletræet stabiliseret,
men nu er der en sokkel og et element til at montere
på juletræet, som gør hele arbejdet mere enkelt.

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE
EN GOD JUL SAMT ET GODT
NYTÅR

SPONSORER:

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?
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