Fællesspisning.
Spisningen forgår i skolens aula, hver gang kl. 18.00. Der vil komme
opslag med nærmere oplysninger i udhængsskabene., på facebook
og på hjemmesiden
Prisen er 40,-kr for voksne og 25,-kr for børn.
Der tilmeldes ved at ringe til Ruth 20 62 22 06 / Hanne 65 95 52 05, og
der betales ved ankomsten. Medbring selv service.
Datoerne er:
Torsdag d. 26. september
Tirsdag d. 29. oktober
Torsdag d. 12. december (Julefrokost er med forhøjet pris)
Onsdag d. 8. januar
Tirsdag d. 10. marts
Onsdag d. 1. april

LUMBY OG OMEGNS
BORGERFORENING

BILLEDER FRA NOGLE
AF ÅRETS

Hyggebanko 2018/2019 i Lumby skoles aula.
Mandag d. 2. september 2019
Mandag d. 7. oktober 2019
Mandag d. 4. november 2019
Mandag d. 2. december 2019
Mandag d. 6. januar 2020
Mandag d. 3. februar 2020
Mandag d. 2. marts 2020
Mandag d. 30. marts 2020
Spillene starter kl. 19.30 og slutter kl. ca. 21.30.
Hyggebanko, strikkecafe og fællesspisning er kun for medlemmer af
Lumby og Omegns Borgerforening.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne. I så fald vil det blive
opslået i udhængsskabene.

Forårsrengøring i Lumby
Søndag d. 26. april 2020 kl. 10.0010.00-13.00
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 fremmødte til Lumby mølle, hvor der også har været arbejdsdag, og der
vil være suppe og æbleskiver til alle.

VINTERSÆSONEN
2019/2020
Bestyrelsen:
Hanne S Sørensen
Palle Olesen
Kai Bryld
Inge Christoffersen
Gaby Jeppesen
Jane Jensen
Eileen Streymoy

tlf. 65 95 52 05 (formand)
tlf. 23 45 52 11
tlf. 20 77 40 75
tlf. 28 25 51 19 (sekretær)
tlf. 66 18 96 90
tlf. 66 16 45 95
tlf. 40 53 27 03

Find os på:
www.lumby.dk

HUSK HUSK HUSK
Borgerforeningens generalforsamling
torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.30
i skolens aula.
Efter generalforsamlingen er borgerforeningen vært ved et let traktement.

Bliv medlem af
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 2019.
Husstand
kr. 100,- pr. år.
Enlige
kr. 50,- pr. år.
Har du/I glemt at betale kontingent, kan den betales enten via netbank konto nr. 1551—11225721 eller kontant til et bestyrelsesmedlem. Nu også mobilpay på tlf: 65178

Strikkecafe.
Borgerforeningen fortsætter med at stå bag strikkecafe i Lumby sognegård den 2. og 4. mandag i måneden kl. 19-21.
Har du lyst til at strikke/hækle og hygge dig sammen med andre omkring håndarbejdet, er du meget velkommen og kan bare møde op. Du bedes holde øje med borgerforeningens udhængsskabe for at se, om der evt. skulle være ændringer eller
aflysninger i løbet af sæsonen.
Se desuden på hjemmesiden.
Kontaktpersoner: Ruth Madsen 20 62 22 06 og Käthe Jepsen
40 36 99 24
———————————
Juletræstænding.
Borgerforeningen opsætter juletræ i H.C. Lumbye Parken.
Dette tændes:
Søndag d. 24. november kl. 16.00

Byfest
Lørdag d. 30. august afholdt ”Sjov og fritid” den årlige byfest. Vi
var heldige med det dejligste sommervejr og boden solgte kolde
sodavand og fadøl samt friske popcorn. Maden var igen en super
menu med bla. lakseroulade, kyllingespyd, flæskesteg, indbagt
mørbrad, flødekartofler salater m.m. Desværre var tilslutningen
mindre end tidligere, ca. 80 voksne og 35 børn. Måske skal konceptet ændres, nye ideer og tiltag til.
Kontakt fra AOF
Vi har som lokalsamfund fået en henvendelse fra AOF, som har lavet et nyt tiltag : Oplysningsforbundets Lokalforeningspulje. Dette
er et samarbejde med 6 fynske kommuner, hvor man ønsker et
samarbejde med små lokalsamfund. Det vil være muligt for lokalsamfundene at søge støtte til netop de tiltag der er interesse for i
netop dette lokalsamfund. Det kan f.eks. være undervisning, natur
-ture, foredrag, besøg på interessante steder m.m.
Har du forslag, eller ideer til byfesten eller AOF-tiltag, så kontakt
et bestyrelsesmedlem eller skriv på: ”Lumby gruppen” på facebook.

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 kommer opslag i udhængsskabene.
———————————-Julestue.
Torsdag d. 28. november kl. 17.0017.00-19.30
er der julestue på Lumby skole, arrangeret af skolen og borgerforeningen. 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.

