
LUMBY OG OMEGNS  
BORGERFORENING 

Bestyrelsen:   
Hanne S Sørensen  tlf. 65 95 52 05  
Palle Olesen   tlf. 23 45 52 11 
Kai Bryld    tlf. 64 82 50 22 
Inge Christoffersen  tlf. 28 25 51 19  
Gaby Jeppesen  tlf. 66 18 96 90 
Jane Jensen   tlf. 66 16 45 95 
Eileen Streymoy  tlf. 40 53 27 03 

 

Sankt Hans 
Traditionen tro fejrer vi den 23. juni Sankt Hans aften på  
Lumby Mølle. 
Kl. 18.00 er der tændt op i grillen. 
Kl. 20.00 er der båltale af stifter af landsbyhøjskolen, foredragshol-
der  Tyge Mortensen, hvorefter bålet tændes.  
Borgerforeningen sørger for: 

- Borde og stole 
- To store grill med ”kul på” 
- Snobrødsdej til børnene 
- Øl, vand og vin skal købes til arrangementet 
- Sange og heks til bålet. 

 

I bedes selv medbringe: 
- Mad og service. 

Der spises i byens  eget telt. 
 
”Lum-byfest” 
Sjov og Fritid afholder lørdag den 24. august Lum-byfest for alle  
byens borgere. 
Der opstilles telt til spisning i skolegården, der bliver underholdning 
for både børn og voksne og der vil være musik og dans bagefter. 
Der bliver igen cykelløb og fodboldturnering i forbindelse med byfe-
sten. Begynd allerede nu, at samle et hold til fodboldturneringen. 
Der kommer yderligere information.  
 

Strikkecafe i sognegården. 
Borgerforeninger fortsætter med at lave en strikkecafe i Lumby  
sognegård, hver den 2. og 4. mandag i måneden kl. 19.00. 
Sæsonen slutter med udgangen af maj. Alle er velkomne. Efterårs-
sæsonen starter igen 9. september 2019 
 

Hyggebanko i skolens aula. 
Hyggebanko er den første mandag i måneden i vinterhalvåret.  
Mandag d. 8. april  2019 kl 19.30-21.30. (sæsonens sidste) 
Vi starter op igen: 
Mandag d. 2. september 2019 kl. 19.30-21.30 
 
Fællesspisning i skolens aula 
Onsdag d. 10. april kl. 18.00 (Sæsonens sidste) 
Tilmelding til Ruth, Inge eller Hanne, betaling når man kommer. 
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Bliv medlem af   
Lumby og omegns borgerforening for 2019 
 
Husstand   kr. 100,- pr. år. 
Enlige   kr. 50,- pr. år. 
Indmeldelse sker ved at betale kontingent på en af følgende   
måder: 

Danske Bank kontonr. 1551 11225721 (HUSK navn og adr.)  
Mobilpay 65178 (HUSK navn og adr) 
Kontant til kassereren Fritz Hansen, Strandager 87     

  
HUSK at betale senest 1. juli 2019. 
Vi håber og tror, at mange med det beskedne medlems-
kontingent. fortsat vil støtte foreningen og dens arbejde for lo-
kalsamfundet,  
 
Bydelspuljen. 
Odense Kommune har gennem mange år haft  en pulje penge 
som blev kaldt forstadspuljen, hvor foreninger udenfor bymidten 
kunne søge penge til projekter til gavn for sammenhold, trivsel 
og muligheder for lokalsamfundene. Puljen er ændret til at hed-
de bydelspuljen. Det betyder, at der kan søges fra hele Odense 
kommune og der er nu krav om, at flere foreninger eller grupper 
skal stå bag en ansøgning. Borgerforeningen har naturligvis 
støttet ansøgninger fra lokalsamfundet.  
Der blev i november 2018  sendt 4 forskellige ansøgninger fra 
Lumby. 3 af projekterne var heldige at få penge. Menighedsrå-
det fik kr. 232.000,- til den fortsatte renovering af Præstesko-
ven. Forsamlingshuset fik kr. 204.000,- til nyt køkken og Lumby 
mølle fik kr. 225.000,- til renovering af en kævlevogn. Rigtig dej-
ligt, at disse projekter fik støtte til det fortsatte arbejde. Desvær-
re blev der ikke givet penge til det igangværende projekt, med 
udvikling af legeområdet omkring skolen, hvor parkour-banen 
er første etape. Der er udarbejdet et meget spændende projekt, 
som vi håber, der på anden vis kan skaffes penge til at fortsæt-
te. Hvis der er nogen som har lyst til at være med til at finde mu-
lige fonde og skrive ansøgninger, vil vi meget gerne høre fra jer.  
 
 

Generalforsamling. 
Torsdag d. 21. februar holdt foreningen generalforsamling i 
skolens aula. Bestyrelse fremkom med et vedtægtsændrings-
forslag om, at kassererposten ikke behøver besættes af et be-
styrelsesmedlem. Dette blev vedtaget. 
Der blev efterfølgende hygget med en bid mad og amerikansk 
lotteri.  
Har du forslag til nye tiltag, er du altid meget velkommen til at 
kontakte et bestyrelsesmedlem. 
 
Forårsrengøring i Lumby 
Søndag d. 31. marts kl. 10-13 er der forårsrengøring i Lumby. 
Alle er velkomne. Vi mødes i skolegården kl. 10.00 og uddeler 
opgaver. Der skal samles skrald, vaskes bænke og fjernes vis-
sent løv i parken. Vi slutter med at spise suppe og æbleskiver 
på møllen, sammen med alle de aktive frivillige der.  
 
Danmark redder liv 
”Danmark redder liv”  er et tiltag i Region Syddanmark og Re-
gion Sjælland, for at få flere til at overleve hjertestop. 
For at få mere viden om dette tiltag, og om det er noget vi kan 
bruge i vores lokalsamfund, håber vi, at rigtig mange vil kom-
me og høre Preben Pedersen fra Vejen, fortælle om dette i 
skoens aula 
Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 
 
Kæledyrstræf/børnedyrskue 
Borgerforeningen arrangerer kæledyrstræf for børn 
Søndag d. 26. maj  kl 10.30-13.00 på Lumby Mølle. 
Arrangementet afholdes som noget nyt, sammen med møllens 
Majmarked, hvor der også er børnekræmmermarked og flere 
andre aktiviteter. 
Alle børn, som har et kæledyr, har mulighed for at udstille det.  
Der er præmier til alle. 
Tilmelding til Hanne 40 62 52 05 senest 21.maj. 
 
 


