Lem

Hvorfor være medlem af
Borgerforeningen ?

Borgerforening og Samlingshus

2018-19

Lørdag den 27. oktober 2018
Landdistrikterne har i de senere år været udfordret, især
på grund af urbanisering – det at folk søger ind til de
større byer.
Kan vi så gøre noget ved det herude i Lem ?
Ja, det kan vi. Vi skal fortsætte med at være aktive og
skabe gode rammer for et liv for dem, der gerne vil bo
tæt på naturen og i et aktivt landsbysamfund med et rigt
og aktivt foreningsliv.

✓
✓
✓
✓
✓

Lem Samlingshus
Hvilshøj
Sankt Hans plads ved Vejbyvej
En del af Lem Kulturnetværk
Borgernes indgang til
Klyngelandsbyen Sydvest Salling
✓ Borgernes talerør til Kommunen om
bl. a. udvikling af Lem-området
✓ Spændende aktiviteter

Arrangementer

Vi har allerede grundpillerne i en bæredygtig landsby:
Børnehaven/SFO/skolen, købmanden, kulturhuset,
forsamlingshuset, bredbånd, god infrastruktur og
arbejdspladser inden for kort afstand for blot at nævne
de væsentligste.
Men vi skal gøre noget for at beholde dem. Derfor bør du
bakke op om Borgerforeningen, der går forrest i dette
arbejde.

Posefest/Running Dinner
Søndag den 2. december 2018

Julearrangement
Onsdag den 6. februar 2019

Suppefest
Tirsdag den 19. februar 2019

Generalforsamling
Søndag den 3. marts 2019

Fastelavnsfest
Søndag den 31. marts 2019

Ren By
Søndag den 23. juni 2019

Kontingenter
Husstand
Enlig
Pensionister

Sankt Hans fest
200 kr.
100 kr.
Halv pris

Onsdag den 14. august 2019

Musik i Parken / Byfest
Uge 26 i 2019

Friluftsspil på Bustrup
Konto i

Hjemmeside

Facebook

www.lemby.dk

”Lem by og omegn”

Mobile Pay

90702600 173 327
2962 3577

I samarbejde med Landsbyklyngen Sydvest Salling

Ideer til nye arrangementer modtages gerne

Bestyrelsen
Vagn Lykke – formand
Hostrupvej 30 - Mobil 2125 8204
vagn007@gmail.com
Jens Jakobsen - næstformand
Bøgevej 4 – Mobil 2425 1130.
jjmusik@events.dk
Aksel Christensen - kasserer
Mellemtoften 4 – Mobil 2962 3577
acgm@mail.dk

Hvilshøj
Byens gamle festplads er – efter mange års glemsel og
forfald – igen et besøg værd. Efter en tiltrængt
renovering i 2015 bliver området nu plejet, og der er
opsat bord og bænke og en Kløversti-informationstavle.

Køb af nabogrund

Køkkenet indeholder bl. a. industriopvaskemaskine,
industriovn og stort kølerum.

Sidste år blev det gamle vaskerihus på Kirkestien
nedrevet. Det medførte, at Samlingshuset købte den lille

Lige overfor Samlingshuset ligger byens aktivitetsområde med bl. a. legeplads, bålhytte, fitness og stier.

Priser for leje af Samlingshuset:
Bestyrelsen har fundet det praktisk, at slutrengøring
fremover er indeholdt i lejeprisen. Lejer skal således kun
sørge for, at huset afleveres i ryddelig stand.

Sarah Fisker
Egevej 3 – Mobil 2876 3171
fiskersarah82@gmail.com
Mette Jeppesen
Præstegårdsmarken 41 – Mobil 2383 9756
bakjeppesen@hotmail.com

Flagning på Torvet
Ønsker du flagning på Torvet i
forbindelse med bryllup, sølvbryllup,
guldbryllup, rund fødselsdag (50 år og
opefter), konfirmation og begravelse
skal du give besked på tlf. 2962 3577 til Aksel , der
vil sørge for flagning.

Lokalerne
fremstår i lyse
og venlige
farver og er
nymalet og med
nyopsat
akustikloft.

160 m2 grund , der ligger nabo til Samlingshuset, for 2 kr.
Hele grunden er nu befæstet med grus, så den kan
anvendes til parkering. Samtidig er der opsat to
bord/bænkesæt på fliserne udenfor den lille sal.

Samlingshuset
Samlingshuset indeholder en stor sal med plads til ca.
125 spisende gæster og en lille sal med plads til 40.
Herudover kan den tidligere Lille Sal anvendes sammen
med den store Sal som f. eks legerum og hvilerum.

”Begravelseskaffe”
Fest – Lille sal
Fest - Hele huset
Ekstra dag
Øvrige arrangementer

Fra 1. jan 2019
Aftales med udlejer
1.700 kr.
2.500 kr.
400 kr.
Ring til udlejer og spørg
om pris

Medlemsrabat på 200 kr. ved leje af Lille sal og Hele
huset.
Der opkræves normalt et despositum på 1.000 kr. for leje
af Lille sal og Hele huset.
Priser er incl. service, el og varme og slutrengøring.

Udlejer: Inger Lise og Bent Jensen
Tlf. 9756 8078
Mobil 2343 3835
Mail: boj1942@hotmail.com

