UDKIGSP
NYHEDSBREV
220142014

STEN
12. APRIL 2014

Cykelholdet

KORT NYT
Marksten
Små eller store sten kan
afhentes gratis tlf. 62681334

Forsamlingshuset
Husk den 16. 4. kl. 18.30
påskekam, kartofler, rødkål,
kaffe og kage for 75 kr.
Tilmelding er senest 15.4.

Folkemindesamlingen
Husk generalforsamling i
Forsamlingshuset den 22. 4.
kl. 19.30

Påskeliljer
Jeg ved ikke, hvem der er
ansvarlig for påskeliljerne
under vores byskilte, men
jeg bliver så glad, hver gang
jeg ser dem.

Friskolen
Vi siger velkommen til 2 nye
elever i skolen, de bor i
Skallebjerg.

Udsigtsposten
Husk at tilmelde dig, så du
kan modtage nyhederne i
din mailboks. Send en mail til
moellehavegaard@get2net.dk

Cykelholdet er ikke en forening. Men vi er en lille flok,
som kan lide at cykle. I sommerhalvåret mødes vi hver
onsdag aften kl. 19.00 ved Forsamlingshuset.
Vores ture varierer mellem 20-30 km. Målet bestemmes
inden afgang hvor ønsker, vind og vejr er en
medbestemmende faktor. Vi har ikke dyre racercykler
men ganske almindelige, ligesom tøjet er afslappet. Vi
holder lidt pauser undervejs, hvilket vi kalder ”at nyde
udsigten”. De kilometre vi cykler mærkes ikke på samme
måde, som hvis man var på farten alene, man snakker
med hinanden – og pludselig har vi rundet 10 km. I
behøver ikke at tilmelde jer eller melde afbud, bare mød
op. Vi glæder os til at se jer!
Første gang er onsdag den 23.4.14 kl. 19.00

Aktivitetskælderen
Aktivitetskælderen, som befinder sig under Forsamlingshuset, er blevet sat i stand. Akustikken har ikke været så
god, derfor har DTE sponsoreret et nyt lydisolerende
loft, og der er blevet malet. Så nu fungerer det fint. Der
er mulighed for at foreninger kan holde deres møder
her. Vi siger tak til DTE.

Forsamlingshuset
Bestyrelsen er på vej rundt i byen for at opkræve
kontingent. Beløbet er 150 kr. for pensionister og 200
kr. for en husstand.

Friskolen
Cirka 20 forældre mødte op til arbejdsdag den 5.april og
lavede er flot stykke arbejde, bl.a. blev legetårnet revet
ned og bortskaffet. Generalforsamlingen forløb godt og
bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand:
Henrik Lindberg, øvrige medlemmer blev Rie Pedersen,
Mette Kristiansen, Hanne Rasmussen, Allan Rosdal,
Jannie Bates og Karina Nielsen.
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