
Fællesspisning.Fællesspisning.Fællesspisning.Fællesspisning.    
Spisningen forgår i skolens aula, hver gang kl. 18.00. Der vil komme 
opslag med nærmere oplysninger i udhængsskabene. 
Prisen er 40,-kr for voksne og 25,-kr for børn.  
Der tilmeldes ved at ringe til Ruth 20 62 22 06 eller Hanne 65 95 52 
05, og der betales ved ankomsten. Medbring selv service. 
Datoerne er: 
Onsdag d. 25. oktober 
Torsdag d. 14. december (Julefrokost, ændret dato, forhøjet pris) 
Torsdag d. 4. januar 
Onsdag d. 14. marts   
Onsdag d. 4. april 
 
Hyggebanko 2017/2018 i Lumby skoles aula.Hyggebanko 2017/2018 i Lumby skoles aula.Hyggebanko 2017/2018 i Lumby skoles aula.Hyggebanko 2017/2018 i Lumby skoles aula.    
Mandag d. 4. september 2017 Mandag d. 2. oktober 2017 
Mandag d. 6. november 20167 Mandag d. 4. december 2017 
Mandag d. 8. januar 2018  Mandag d. 5. februar 2018 
Mandag d. 5. marts 2018  Mandag d. 9. april 2018 
Spillene starter kl. 19.30 og slutter kl. ca. 21.30. 
 
Hyggebanko, strikkecafe og fællesspisning er kun for medlemmer af Hyggebanko, strikkecafe og fællesspisning er kun for medlemmer af Hyggebanko, strikkecafe og fællesspisning er kun for medlemmer af Hyggebanko, strikkecafe og fællesspisning er kun for medlemmer af 
Lumby og Omegns Borgerforening.Lumby og Omegns Borgerforening.Lumby og Omegns Borgerforening.Lumby og Omegns Borgerforening.    
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne. I så fald vil det blive 
opslået i udhængsskabene.  
 

HUSK    HUSK    HUSKHUSK    HUSK    HUSKHUSK    HUSK    HUSKHUSK    HUSK    HUSK    
Borgerforeningens generalforsamlingBorgerforeningens generalforsamlingBorgerforeningens generalforsamlingBorgerforeningens generalforsamling    
torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30    

i skolens aula.i skolens aula.i skolens aula.i skolens aula. 
Efter generalforsamlingen er borgerforeningen vært ved et let trakte-
ment. 

 
Forårsrengøring i LumbyForårsrengøring i LumbyForårsrengøring i LumbyForårsrengøring i Lumby    

Søndag d. 22. april 2018 kl. 10.00Søndag d. 22. april 2018 kl. 10.00Søndag d. 22. april 2018 kl. 10.00Søndag d. 22. april 2018 kl. 10.00----13.0013.0013.0013.00    
Alle som vil være med til en lille forårsrengøring af Lumby mødes i 
skolegården. Vi vil dele de fremmødte i grupper som vasker bænke, 
samler affald, fjerner ukrudt og lignende. Kl. 12.30 følges alle frem-
mødte til Lumby mølle, hvor der også har været arbejdsdag, og der 
vil være suppe og æbleskiver til alle. 
  

Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:            
Hanne S Sørensen  tlf. 65 95 52 05 (formand) 
Minni Jensen   tlf. 50 92 83 20 (kasserer) 
Kai Bryld    tlf. 20 77 40 75 
Inge Christoffersen  tlf. 28 25 51 19 (sekretær) 
Gaby Jeppesen  tlf. 66 18 96 90 
Jane Jensen   tlf. 66 16 45 95 
Eileen Streymoy  tlf. 40 53 27 03 

VINTERSÆSONEN VINTERSÆSONEN VINTERSÆSONEN VINTERSÆSONEN     
2017/20182017/20182017/20182017/2018    

BILLEDER FRA NOGLE  
AF ÅRETS 
ARRANGEMENTER. 
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LUMBY OG OMEGNS LUMBY OG OMEGNS LUMBY OG OMEGNS LUMBY OG OMEGNS     
BORGERFORENINGBORGERFORENINGBORGERFORENINGBORGERFORENING    



Bliv medlem afBliv medlem afBliv medlem afBliv medlem af    
Lumby og omegns borgerforening.Lumby og omegns borgerforening.Lumby og omegns borgerforening.Lumby og omegns borgerforening.    
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. 
Her er muligheden for at stå sammen om ønsker for landsbyens 
udvikling. 
Vi arbejder hvert år med: 
• Sankt Hans på møllen 
• Fællesspisninger i skolens aula 
• Kæledyrstræf på møllen 
• Juleværksted på skolen 
• Opsætning af juletræ/juletræstænding 
• Byfesten  
• Nye forslag fra byens borgere 
Du kan endnu nå at blive medlem af   
Lumby og omegns borgerforening for 2017. 
Husstand   kr. 100,- pr. år. 
Enlige   kr. 50,- pr. år. 
Har du/I glemt at betale kontingent, kan den betales enten via net-
bank konto nr. 1551—11225721 eller direkte til kassereren Minni 
Jensen, Paulinevænget 14.  
Nu også mobilpay på tlf:  71 78 46 07Nu også mobilpay på tlf:  71 78 46 07Nu også mobilpay på tlf:  71 78 46 07Nu også mobilpay på tlf:  71 78 46 07    
Babycafe som har kørt  i sognegården det seneste år, er desvær-
re stoppet på grund af manglende tilslutning. 
 
Borgerne bestemmer/sammen om LumbyBorgerne bestemmer/sammen om LumbyBorgerne bestemmer/sammen om LumbyBorgerne bestemmer/sammen om Lumby    
I forbindelse med byfesten, lørdag d. 26. august, havde vi afstem-
ning om, hvad de kr. 200.000,-, som vi har fået til lokalsamfundet, 
skal bruges til. Valget faldt på 150.000 til en parkourbane og 
50.000 til en natursti. Forslagsstillerne af de to vinderforslag, ar-
bejder nu videre med projekterne. Hvis der bliver penge til overs 
fra de to projekter, vil pengene gå til de forslag som fik næst-flest 
stemmer. 
Byfest-dagen bød desuden på både gadefodbold og sponsor-
cykelløb. Begge arrangementer var en stor succes.  
Mange af deltagerne fra eftermiddagens arrangementer, deltog i 
festen om aftenen, hvilket betød et rigtig flot og stort fremmøde . 
152 voksne og 48 børn indløste billet til festen. Der var super 
stemning, god musik og god underholdning til børnene i form af en 
tryllekunstner. 
 
 
    

Strikkecafe.Strikkecafe.Strikkecafe.Strikkecafe.    
Borgerforeningen fortsætter med at stå bag strikkecafe i Lum-
by sognegård den 2. og 4. mandag i måneden kl. 19-21.  
Har du lyst til at strikke/hækle og hygge dig sammen med an-
dre omkring håndarbejdet, er du meget velkommen og kan ba-
re møde op. Du bedes holde øje med borgerforeningens ud-
hængsskabe, for at se om der evt. skulle være ændringer eller 
aflysninger i løbet af sæsonen. 
 

Se desuden på hjemmesiden. 
Kontaktperson: Ruth Madsen 20 62 22 06 
 

——————————— 
 

Juletræstænding.Juletræstænding.Juletræstænding.Juletræstænding.    
Borgerforeningen opsætter juletræ i H.C. Lumbye Parken. 
Dette tændes: 
 

Søndag d. 26. november kl. 16.00Søndag d. 26. november kl. 16.00Søndag d. 26. november kl. 16.00Søndag d. 26. november kl. 16.00    
    

Alle opfordres til, at komme og være med når træet tændes. 
Der vil være musik, vi vil synge et par sange, der serveres lidt 
let til ganen og mulighed for at skrive til julemanden. Der kom-
mer opslag i udhængsskabet. 
 
    ———————————-- 
Julestue. Julestue. Julestue. Julestue.     
    

Torsdag d. 30. november kl. 17.00Torsdag d. 30. november kl. 17.00Torsdag d. 30. november kl. 17.00Torsdag d. 30. november kl. 17.00----19.3019.3019.3019.30    
 

er der julestue på Lumby skole, arrangeret af skolen og borger-
foreningen. Her vil være forskellige værksteder, hvor det er 
muligt at lave juleting, og der vil være cafe´, hvor man kan købe 
kaffe, te, gløgg m.m. 
Julestuen er for alle, også dem uden skolebørn. 


