ARRANGEMENTER SOMMER 2019
Arbejdsdag i den Gl. Grusgrav 12. Maj kl. 10 - 13
Kom og gi' en hjælpende hånd i grusgraven! Medbring
haveredskaber. Der er øl, vand og pølser til alle.
Tur på legepladsen 16. Maj kl 10
Kalder alle barnlige sjæle! Vi mødes på p-pladsen på Sønder
Lemvej og går sammen til naturlegepladsen ved Hostrup
Hovedgaard. Borgerforeningen er vært ved en øl eller
sodavand. Medbring madpakke. Mere info følger.
Møde vedr. St. Hans festen 21. Maj kl. 20 på Hvidbjerg Skole
Kom og vær med til at sætte dit præg på årets sommerfest/St.
Hans fest. Alle er velkomne til at møde op og komme med input
til dagenes aktiviteter.
Stafet for livet 25. - 26. Maj
Besøg hjemmesiden for mere info. www.stafetforlivet.dk/stafet/
skive. Tilmelding kan ske via borgerforeningens hjemmeside,
Byfest og St. Hansfest d. 22. / 23. Juni
Vi fejrer Byfest d. 22. Juni og dagen efter St. Hans i den gamle
grusgrav. Mere info følger. Husk at der er åbent for aflevering af
tørt grenaffald fra d. 1. Juni - St. Hans.
Tour de Hvidbjerg 24. August
Jubilæumsudgaven! OBS! Kræver tilmelding!
Gå glad i hvidbjerg
Vi mødes ved børnehaven onsdage kl 17 og søndage kl 16.
Kontaktperson Erik boll tlf.: 97533175/51553081
Petanque
I den gl. grusgrav tirsdag kl. 10.00 april-december.
Kontaktperson Steen Reinholdt tlf.: 97533172/60300672

Kontingent 100 kr. pr. husstand
MobilePay12702
Bankoverførsel Reg. nr. 9070
Konto nr. 2600177063
Husk at skrive navn og adresse på
overførslen.

HVAD FÅR JEG UD AF AT VÆRE
MEDLEM AF BRØNDUM-HVIDBJERG
BORGERFORENING?
Som medlem af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening er
du med til at styrke et velfungerende lokalområde, som
et godt sted at være bosat, have børn og blive gammel.
Du har muligheden for at være en del af et fællesskab, i
det omfang der passer dig.
De sidste år har der været en masse aktivitet i vores
lokalområde. En lang række aktiviteter er gennemført af
borgerforeningens udvalg, fx Tour de Hvidbjerg, Byfest,
Mandagsklub og revy.
Har du ideer til nye aktiviteter eller lyst til at give en
hjælpende hånd hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til:
Post@hvidbjergborgerforening.dk

Bestyrelsen
Formand: Kristian Ibsen
Sekretær: Marlene Rasmussen
Kasserer: Ann Futtrup
Niels Aage Nielsen
Karina Jensen

TOUR DE HVIDBJERG - 10 ÅRS JUBILÆUM
Da det er 10 år siden, vi afholdt Tour de Hvidbjerg første gang,
lægger vi op til et brag af en jubilæumsfest for alle i Brøndum,
Hvidbjerg, Rettrup over 18 år.
Datoen er lørdag den 24. august 2019.
Vi har ændret på konceptet, så man IKKE bliver inviteret, men
skal melde sig hos os. Det gælder også sidste års værter, som
også først er endeligt tilmeldt ved betaling. Som sædvanlig
byder aftenens værtspar indenfor til en tre retters menu for 8
gæster ad gangen. Man spiser forret et sted, hovedret et andet og
dessert et tredje. Bagefter er der fest på skolen med hyggeligt
samvær og mulighed for en svingom. Vi mødes alle på skolen kl.
16.30, hvor der vil blive serveret en velkomstdrink. Kl. 16.45
udleveres kuverter med adresser til forretten, hvorefter man bliver
kørt af en af aftenens chauffører til første værtspar. Der vil aftenen
igennem være kørsel til de værtspar, som er udenfor Hvidbjerg by.
Efter desserten bliver alle hentet igen og transporteret til festen på
skolen. Vi går tilbage til 2009 priser, hvorfor du kan være med til
denne fantastiske aften for blot 100 kr. pr. person. Du/I kan melde
jer til som gæst ved at overføre 100 kr. pr. person på
mobilepay til Maja på tlf. 60 11 04 79. eller aflevere dem i en
kuvert kontant til en fra festudvalget. (Husk at skrive Tour de
Hvidbjerg + jeres navne og tlf. nr.). Man er først endeligt
tilmeldt ved betaling. Der er allerede rift om pladserne, så skynd
dig at melde dig til før din nabo. Det er en sjov aften med mulighed
for både at pleje gamle og skabe nye kontakter i lokalområdet. Vi
håber at se en masse glade mennesker – både unge og ældre.
Med venlig hilsen Festudvalget
Birte Marie Pedersen, Brøndum Kirkevej 14, tlf. 26 18 39 39
Lene Østergaard, Lundgårdsvej 4, tlf. 40 92 71 21
Anitta Jørgensen, Holstebrovej 415, tlf. 40 43 90 01
Maja Løndal, Rønbjergvej 3, tlf. 60 11 04 79

