
April, maj & juni 2019 

Lokalblad for  

Sdr. Vilstrup og omegn 

Har du et indlæg til næste blad, som udkommer til juli, så send det til Irene 

på: farmor.rosenberg@gmail.com 

Vi bringer gerne alle former for oplysninger om vores lokalsamfund - måske 

du har en lille historie eller beretning du vil dele med os andre.  

Annoncer henvises til årsprogrammet.  

Kom frisk, så bladet bliver lidt mere interessant. 

Stemningsbilleder fra en fantastisk 

underholdende dilettantaften 

Generalforsamling 2019 

 

Vi var noget spændt på, hvor mange der ville møde op til den  

årlige generalforsamlingen, da der samme aften var informati-

onsaften vedr. menighedsrådets sommerudflugt til Berlin.  

Det var dejligt at godt 20 personer valgte at møde op til de  

traditionelle gule ærter. Efter spisningen mødte der yderligere 

nogle stykker op, så alt i alt var vi lige så mange deltagere som 

vi plejer. 

 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

 

Formand 

Erik Justesen. Hulskovvej 35, tlf.: 28357318 

Næstformand 

Erik Dengsø, Sdr. Vilstrupvej 72, tlf.: 28603841 

Kasserer 

Lars Thomsen, Kæret 40, tlf.: 61133852 

Udlejning  

Gitte Nielsen, Sdr. Vilstrupvej 88, tlf.: 52246446 

Øvrige medlemmer: 

Susanne Pedersen, Sdr. Vilstrupvej 65, tlf.: 24264329 

Annette Bondesen, Sdr, Vilstrupvej 52, tlf.: 28284879 

Irene Rosenberg, Sdr. Vilstrupvej 159, tlf.: 26240073 



Arbejdseftermiddag/aften på fælleden 

Onsdag d.15. maj 

 

Vi starter kl. 16.00 og så kan man støde til efterhån-

den, som man er klar. 

Vi skal klippe, beskære, jævne muldvarpeskud, ordne 

legepladsen, rydde op i og omkring skurene m.v. 

Medbring gerne beskærer/grensaks og lign. 

 

 

 

 

 

Alle de arbejdsomme deltagere bliver belønnet med 

grillpølser og drikkevarer. 

Skt. Hans Aften på fælleden 

søndag d. 23. juni 

 

Der er grillmad og salat  

kl. 18.00 

 

 

 

Voksne 80,- 

Børn 50,- 
Drikkevarer til rimelige priser 

 

Bålet tændes kl. 19.30 

 
Vedr. leje af Sdr. Vilstrup forsamlingshus. 

 

Generalforsamlingen i Sdr. Vilstrup og omegns borgerforening 

har med virkning fra 7. marts 2019 besluttet følgende regler for 

at opnå rabat ved leje af huset. 

Husstandsmedlemsskab skal have betalt kontingent i 2 på hinan-

den følgende år. 

Enlige og pensionister skal have betalt kontingent i 3 på hinan-

den følgende år.  


