Ved mange af vores arrangementer vil der blive taget
billeder, ønsker I IKKE disse offentliggjort i
Lemming og omegns lokalblad eller på facebook
bedes I informere Landsbylivs bestyrelse om dette.

2020-2021

Bestyrelsen i Landsbyliv
Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål om foreningen
eller ønsker at blive medlem.
E-mail: Landsbyliv@live.dk
Formand:
Næstformand:
Sekretær/referent:
Kasserer:
Menigt medlem:

Janni Rasmussen
Anna-Grethe Rasmussen
Inger Kristensen
Grete Dahl
Lillian Rasmussen

2463 0517
2427 8773
2814 5442
6093 7601
8685 9207

Landsbyliv 2020 - 2021
Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år.
Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år.

Tirsdag d. 11. Maj 2021 kl. 18.15
Laden og Vejrups have
Mårdalsvej 2, 8860 Ulstrup
10 års jubilæums tur

Pengene kan enten betales på vores konto
Reg. nr. 9266 konto nr. 8157190629 (husk navn)
eller med rede penge, når vi er rundt og sælge medlemskab.

Denne aften besøger vi Vejrups have, som er 10.000 m2 stor
og fyldt med tusindvis af blomster. Vi tager et kik i Laden, der er
en 300 m2 stor brugskunst butik med alt fra sofapuder,
lys, krukker og masser af andre ting.

Alle tilmeldinger til arrangementer, er bindende og ved
for sent framelding, betales hele beløbet

Hvis man går op i blomster, er der rig mulighed for at kikke på sjældne
stauder og planter til haven, på deres planteskole.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Denne aften er Landsbyliv vært ved 3 stykker smørrebrød og
en enkelt øl eller sodavand, i den hyggelige cafe.
Pris for medlemmer 0 kr. Ikke medlemmer 110 kr.

Torsdag d. 3 september kl. 19.00
Besøg hos Ømosebær
Langmosevej 6, 8620 Kjellerup
Vi starter aftenen med en rundvisning på ca. 1 ½ time rundt i plantagen,
hvor der er mulighed for at smage på de forskellige bær og høre om
produktionen, afsætning,
høstning og meget mere.
Vi slutter aftenen af med kaffe/te og Ømoses blåbærtærte.
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Betaling ved tilmelding på
Mobilpay 2427 8773 – Anna-Grethe Rasmussen
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 27.08.20 på tlf. 2427 8773
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30
Giv lige besked hvis I kører selv
Tilmelding Anna-Grethe senest d. 03.05.21 på
tlf. 2427 8773 eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00
Blomster til påsken
Illervej 19 B, 8620 Kjellerup

Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19.00
Generalforsamling
Lemming Forsamlingshus

Vi besøger Susanne, som har Bonderosen i Astrup ved Kjellerup.
Denne gang drejer det sig om påskedekorationer, som vi selv skal være
med til at lave. I får nærmer besked om, hvad I selv skal medbringe, når
vi nærmere os datoen.

Generalforsamling ifølge dagsorden:

Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.40
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Tilmelding til Lillian senest d. 18.03.21 på tlf. 8685 9207
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19.00
Besøg på Møltrup Optagelseshjem
Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg
Denne aften får vi et lille oplæg omkring stedet, dets formål og historie.
Derefter en rundvisning på Herregården.
Vi slutter af med Møltrups kaffe og kagebord med mulighed for at stille
spørgsmål.
Der er også mulighed for et besøg i Møltrups madbutik, hvor de sælger
lækre ting og sager.
Pænt, brugt herretøj (ikke jakkesæt), sportstøj, fodtøj, håndklæder, dyner og puder modtages gerne.

 Valg af dirigent og stemmetæller
 Formandens beretning
 Regnskabsaflæggelse
 Indkomne forslag
Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 01.09.20)
 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Janni Rasmussen, Inger Kristensen og Grete Dahl
 Valg af suppleant - Doris Larsen
 Valg af revisor - Anna Marie Graversgaard og
revisorsuppleant - Pia Ostenfeldt
Efter Generalforsamlingen vil Sofia Skafsgaard fortælle om Gade og
Juul smykker, og det er muligt at købe smykkerne.
Denne aften gives 20 % rabat i forhold til internet – priserne, og en lille
gæstegave til dem der køber smykker.
Se smykkerne her: www.gadeogjuul.dk
Derefter fortælles også lidt om specielle rengøringsartikler, og Sofia
medbringer karklude uden plastik, som kan købes på aftenen.
Se Sofia’s egen hjemmeside med rengøringsartiklerne:
www.sessuperren.dk
Her er der mulighed for forudbestilling af rengøringsprodukterne, så har
hun dem med, når hun kommer.
Tjek evt. hendes facebookside ud:
https://www.facebook.com/groups/2846143402062865

Pris for medlemmer 75 kr. Ikke medlemmer 100 kr.
Betaling ved tilmelding.
Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

Betaling kan IKKE være med KONTANTER,
men DANKORT eller MOBILEPAY

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.00
Giv lige besked hvis I kører selv.

I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert,
så derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der kommer,
så husk tilmelding.

Tilmelding til Janni senest d. 02.04.21 på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Grete senest d. 08.09.20 på tlf. 6093 7601
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19.00
Besøg på Gothenborg
Gothenborgvej 3, 8653 Them

Torsdag d. 21. Januar 2021 kl. 18.30
Spiseaften på Restaurant Safran
Christian 8.s Vej 54, 8600 Silkeborg

Vi skal besøge den økologiske gård - Gothenborg.
Vi skal høre lidt om gårdens historie.
På gården opdrætter man økologiske gæs – ænder - kyllinger mm.
Kød/pølser fra disse, gaveartikler, mm. sælges i en lille gårdbutik, som
vi kan handle i.
I løbet af aftenen serveres kaffe og kringle.

I aften, lader vi andre om kødgryder og viskestykker.
Vi lader teamet bag Restaurant Safran styre slagets gang og sætter os
tilrette og nyder hyggen.
Denne aften byder på en 3 retter menu, (eller 2 retter, hvis man ikke er
så sulten) hvad der er på menuen, ved vi ikke endnu.
Det får vi at vide inden næste lokalblad, så se med der.

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.15
Husk at give besked, hvis I kører selv.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.00
Husk at give besked, hvis I selv kører.

Pris for medlemmer 40 kr. Ikke medlemmer 65 kr.

Pris ca. 289 kr. + drikkevarer.

Tilmelding til Inger senest d. 14.10.20 på tlf. 2814 5442
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 07.01.2021 på tlf. 2463 0517
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 18. November 2020 kl. 19.00
Besøg hos Cow Concept
Ærøvej 29 8800 Viborg
Cow Concept er en webshop, som gerne vil bryde med den traditionelle
webshop.
Når folk kommer her, så ved de aldrig, hvad de finder.
Her er dobbelt så mange varer som på webshoppen,
og der er altid overraskelser imellem.
Der sælges punge, tasker og ure, smykker og meget mere.
Lisette Jepsen fortæller om stedet ,og der vil være lidt vin og lidt salt til
at hygge sig med.
Se mere her: www.cowconcept.dk

Fredag den 26. februar 2021 kl. 18.00
Fællesspisning
Lemming Forsamlingshus
Tag naboer, venner og familie med ud til en hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer oprydningen, mens I hygger jer med spil og
snak.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.
0-3 år: 0 kr.
4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr.
90-?: 0 kr.

Pris for medlemmer: Gratis. Ikke medlemmer 50 kr.

OBS OBS OBS: Først til mølle kun 100 pladser

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15
Husk at give besked, hvis I selv kører.

Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

Tilmelding til Grete senest d. 04.11.20 på tlf. 6093 7601
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 12.02.2021 på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Betaling ved tilmelding.

