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”Lem by og omegn”

Arrangementer
Lørdag den 26. oktober 2019

Som det fremgår af forsiden, har Lem Borgerforening og
Samlingshus mange jern i ilden. Som den eneste Lemforening sørger Borgerforeningen for - i samarbejde med
Kommunen - at området udvikles til gavn for bl. a.
tilflytning, huspriser mm.
Vi har allerede grundpillerne i en bæredygtig landsby:
Børnehave/SFO/skole, købmand, kulturhus,
forsamlingshuse, bredbånd, god infrastruktur og
arbejdspladser inden for kort afstand. Herudover har vi
et rigt foreningsliv, hvor Borgerforeningen er en stor
aktør.
Sidst, men ikke mindst, har vi et velfungerende
Samlingshus, der flittig bruges til fester og andre
arrangementer.
Men vi skal gøre noget for at beholde og udvikle alt
dette. Derfor bør du bakke op om Borgerforeningen og
Samlingshuset ved køb af et medlemskab.
For uden medlemmer vil Borgerforeningen ikke kunne
bestå.

Posefest/Running Dinner

Kontingenter

Arrangementer i støbeskeen

Husstand
Enlig
Pensionister

Konto i

Mobile Pay

200 kr.
100 kr.
Halv pris

90702600 173 327
2962 3577

Søndag den 1. december 2019

Julearrangement
Søndag den 23. februar 2020

Fastelavnsfest
Onsdag den 26. februar 2020

Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2020

Fællesspisning m. underholdning
Søndag den 26. april 2020

Ren By
Tirsdag den 23. juni 2020

Sankt Hans fest

Lokalhistorisk aften
Gåtur på Kløversti med besøg på ny vandværk
***
Flere arrangementer kan komme til.
Ideer til nye arrangementer modtages gerne.

Bestyrelsen
Vagn Lykke – formand
Hostrupvej 30 - Mobil 2125 8204
vagn007@gmail.com

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.

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

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

Jens Jakobsen - næstformand
Bøgevej 4 – Mobil 2425 1130.
jjmusik@events.dk
Aksel Christensen - kasserer
Mellemtoften 4 – Mobil 2962 3577
acgm@mail.dk

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

Medlemsrabat på betalt årligt kontingent 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.

Tina Andersen
Birkevej 4 – Mobil 2328 8966
tinaogsofie@gmail.com
Mette Jeppesen
Præstegårdsmarken 41 – Mobil 2383 9756
bakjeppesen@hotmail.com

Priser for leje af Samlingshuset:

Priser er incl. service, el og varme og slutrengøring.

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.

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.
Køkkenet indeholder bl. a. industriopvaskemaskine,
industriovn og stort kølerum.
Lige overfor Samlingshuset ligger byens aktivitetsområde med bl. a. legeplads, bålhytte, fitness og stier.

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

