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Landsbyliv 2018 - 2019 

  
Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år.  
Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år. 
  
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. 
  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
  

 
 

Søndag d. 12. august 2018 kl. 13.10 
Tog tur til Vrads Station 

Hovedgaden 34 H, 8754 Bryrup  
 

Kom med en tur ud i det blå med Bryrup-Vrads Veteranbane. 
Vi mødes i Bryrup kl. 13.10 og hopper på toget til Vrads. 

 
Når vi ankommer til Vrads Station, hygger vi med kaffe og 

 lagkage i restauranten.  
Måske der bliver tid til en lille gå tur i den smukke natur inden vi 

tager toget tilbage til Bryrup kl. 15.00. 
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 12.30 
 

Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 140 kr.  
Betaling ved tilmelding på mobilpay 2463 0517, husk at  

skrive ”togtur” eller kontant. 

 
Tilmelding til Janni senest d. 01.08.18 på tlf. 2463 0517 eller på  

e-mail. 
  

 
 
 



 
Bestyrelsen i Landsbyliv 
  
Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål om foreningen eller  
ønsker at blive medlem. 
 
E-mail: Landsbyliv@live.dk 
  
Formand:    Janni Rasmussen    2463 0517 
Næstformand:   Anna-Grethe Rasmussen   2427 8773 
Sekretær/referent:  Inger Kristensen    2814 5442 

Kasserer:    Grete Dahl     6093 7601 
Menigt medlem:  Lillian Rasmussen    8685 9207 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00 
Generalforsamling  

Lemming Forsamlingshus 
  

Generalforsamling ifølge dagsorden: 
  

 Valg af dirigent og stemmetæller 

 Formandens beretning 

 Regnskabsaflæggelse 

 Indkomne forslag 
   Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 25.08.18) 
 
Vedtægtændringer 
§3, stk. 3. Der udstedes et personligt medlemskort gældende 
fra d. 1./7. til d. 31/6.  
Denne sætning slettes fra vedtægterne. 
§3, stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes be-
handlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder 
før den ordinære generalforsamling. Vedtægterne kan kun 
ændres ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger, hvor ændringsforsla-
get fremgår af dagsordenen. 
Denne sætning laves om til – Forslag om vedtægtsændringer, 
der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 
tre måneder før den ordinære generalforsamling. Vedtægterne 
kan kun ændres ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer 
ved den ordinære generalforsamling hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen. 
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 På valg er Inger Kristensen, Grete Dahl og Janni Rasmus-

sen 

 Valg af suppleant 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

  



 

 

Sidste år kom Sofia Skafsgaard forbi med alle de lækre produkter 
fra Shangri-La. Igen år kikker hun forbi med en masse andre nye 

bæredygtige produkter, blandt andet noget til tøjvask. 
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at få fyldt lageret op 
med Shangri-La produkter, der kan forudbestilles produkter til 

denne aften, så kan I få det med hjem, med det samme. 
Se mere på sofiashoppen.dk 

 
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. 25.08.18 på tlf. 2463 0517 eller på  

e-mail. 
 

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 18.15 

Spiseaften på St. Michaelsberg 
Søndergade 20, Silkeborg 

 
Menuen på St. Michaelsberg er 

Ølgryde til en pris a kr. 99,00 per person. 
 

Kom glad og lad os få lidt godt at spise 
og et par timers hygge. 
Vi har bordet 2 timer. 

 
Betaling ved tilmelding på Regnr. 9266, kontonr. 8157190629. 

HUSK NAVN 

 
Tilmelding til Inger senest d. 05.10.18 på tlf. 2814 5442 

eller på e-mail. 
 

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20.00 
Ekstra ordinær generalforsamling  

St. Michaelsberg   
 

Dagsorden: 
Indkomne forslag: 
Se under generalforsamling 

 

 Lørdag den 27. april 2019 kl. 8.45 
Bus tur til Århus havn 

Afgang fra Lemming Friskole 
 

Vi fylder bussen og kører mod Århus. 
På havnen samler vi en guide op, der vil fortælle os om havnen. 
Rundturen tager ca. 2 timer hvor vi også får set lidt af Århus by. 
Kl. 12 bliver vi sat af i nærheden af gågaden, derfra kan byen/
Århus Street Food udforskes på egen hånd indtil omkring kl. 

14.30. 
Så vender bussen snuden hjem af, forventet hjemkomst kl. 15.30. 

 
Først til mølle… 

Pris for medlemmer 200 kr. Gæster 300 kr.  
Betaling ved tilmelding på mobil pay 2427 8773, husk at  

skrive ”bus tur” eller kontant 
 

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 12.04.19 på tlf. 2427 8773 
eller på e-mail. 

 
Torsdag den 16. maj 2019 kl. 18.30 

Kalk maleri 
Værkeriet, Lemming Skolevej 8 C, 8632 Lemming 

 
Vi får besøg af Susanne fra Bonderosen i Kjellerup, som vil lære 

os at male med kalkmaling. 
 

Vi skal medbringe en ikke for stor ting til at male på. Næsten alt 
kan bruges f.eks. et lille møbel, gamle gummistøvler eller en gam-

mel kuffert osv. 
 

Husk at tage pensler og klude med. 
 

Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr. + maling som Su-
sanne kommer med. 

 
Tilmelding til Lillian senest d. 10.05.19 på tlf. 8685 9207 eller på  

e-mail. 



 

 Fredag den 22. februar 2019 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.   
  

OBS OBS OBS: Først til mølle kun 100 pladser   
Betaling ved tilmelding på mobilpay 2463 0517, husk at  

skrive ”fællesspisning” eller kontant. 
  

Tilmelding til Janni senest d. 12.02.19 på tlf. 2463 0517 eller på   
e-mail.  

 
  

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30 
Besøg hos Collection Kjellerup 

Vestergade 9, 8620 Kjellerup 
 

Denne aften finder vi 3 lokale modeller, som vil vise os noget af 
det tøj der forhandles i forretningen. 

 
Der bliver serveret kaffe i løbet af aftenen. 

 
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.10. 

Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.  
 

Tilmelding til Lillian senest d. 20.03.19 på tlf. 8685 9207 eller       
e-mail. 

 

 

 Onsdag d. 14. og torsdag d. 15. november 2018 Kl. 19.00 
Flødebollekursus 

Oustrupvej 5, 8620 Kjellerup 
 

Hvordan overtrækker man dem, hvad kan de smage af, kan man 
virkelig lave flødeboller selv? 

Spørgsmålene er mange og svarene får vi denne aften når vi  
besøger Choko-laden. 

Vi skal lære at temperere chokolade, sprøjte flødeboller,  
overtrække og pynte dem.  

Og det bedste af det hele er at vi må få flødebollerne med hjem. 
 

Der kan være mellem 6-10 personer hver aften.  
Så meld til i god tid, ved for få tilmelding prøver vi at samle os på 

enten onsdag eller torsdag. 
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl.18.40 
Pris for medlemmer 175 kr. Gæster 225 kr.  

 
Betaling ved tilmelding på mobilpay 2463 0517, husk at  

skrive ”flødeboller” eller kontant. 

 
Tilmelding til Janni senest d. 01.11.18 tlf. 2463 0517 eller e-mail. 

 
Januar 

  Teatertur til Perronteateret 
Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg  

  
På nuværende tidspunkt er programmet for Perronteateret ikke 

lavet - så info kommer senere.   
 

Vi får 25 billetter, så det er først til mølle. 
   

I forbindelse med teaterturen, begynder vi med lidt at spise.   
 
I september ved vi mere om, hvad der skal spilles, og hvad vi skal 
have og spise, så hold øje med lokalbladet, facebook og plakater 

i byen. 


