Sommeren er gået og vi er klar til efteråret.
Bestyrelsen i Slots Bjergby Landsbyråd har begået et arrangement for landsbyrådets
medlemmer, som er en fællesspisning med et spændende lokalt indslag i Slots Bjergby
Forsamlingshus, Slots Bjergbyvej 42.

Fællesspisning – og foredrag om Gerlev Idrætshøjskole!
Tirsdag den 25. oktober kommer forstander Frederik Ullerup og holder et foredrag om
idrætshøjskolen, som jo er en markant institution i vores lokalområde. Og som interesseret
heri er det en oplagt mulighed for at få mere at vide. Mød op det bliver interessant.
Foredraget begynder kl. 19.15.
Der vil selvfølgelig også være nyt fra landsbyrådet.
Fællesspisning er kl. 18. Menuen er svinekam stegt som vildt og som noget nyt tilbyder vi
også en vegetarmenu som er quinoabøf. Begge retter selvfølgelig med passende tilbehør. Giv
besked ved tilmelding hvis du ønsker vegetarmenuen. Der vil i løbet af aftenen også blive
serveret kaffe/te og kage. Prisen for det hele er 200 kr./person.
For dem der ikke vil deltage i spisningen, men gerne vil høre foredraget og have kaffe mm. er
det også muligt. Man møder så kl. 19. Det koster 50 kr./person.
Hele aftenen vil der være mulighed for køb af vin, øl og vand.
Priser:
Vin pr. fl.
Vin pr. glas
Øl
Vand

80 kr.
25 kr.
25 kr.
15 kr.

Tilmeld dig hos Anders Post på tlf. 40 46 89 50 eller på mail surffiskeren@hotmail.com
senest den 20. oktober!
Betaling via netbank 0570 konto: 00927570 MobPay 40468950 eller kontant på stedet.

Den 12. januar 2023 er der planlagt en fællesspisning, hvor det kulturelle indslag vil være
“vandrehistorier”.
Marts 2023 finder den ordinære generalforsamling sted.
Mere om disse arrangementer følger, når vi kommer nærmere datoerne.
Øvrigt nyt fra landsbyrådet:
Bestyrelsen har nedsat to udvalg.
Trafikudvalg som skal se på aspekterne af færdsel i byen og få en dialog I gang med
kommunen herom.
Stiudvalg som skal se på muligheder for at forbedre og udvide.
Forslag fra medlemmerne mere end velkomne. De kan indsendes til et hvilket som helst af
vores bestyrelsesmedlemmer.

Hold også øje med vores hjemmeside Slots Bjergby Landsbyraad (sb-l.dk) og
Facebooksiden for Slots Bjergby, da vi vil bestræbe os på, at holde dem ajour.

