Arrangementer 2017/2018
Nytårskoncert

Førstehjælpskursus
Lørdag den 27. maj 2017 kl. 9 til 13 afholdes førstehjælpsuddannelse
(Førstehjælp ved hjertestop) på Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og
Omegn. Der udstedes elektronisk bevis for gennemført kursus.
Bindende tilmelding skal ske til Lars Ledet (se folderens bagside) efter
først til mølle princippet.

Friluftsgudstjeneste i Fælleden
Pinse dag - søndag den 4. juni 2017 kl. 11, inviterer Menighedsrådet i
samarbejde med Beboerforeningen til gudstjeneste.
Jelstrupkoret medvirker denne dag - tag madkurven med ☺

Fredag den 12. januar 2018 kl. 18:30 arrangeres der nytårskoncert.
Mad v/Uffe og madholdet. Nærmere info senere.

Fastelavnsfest – for store og små
Søndag den 11. februar 2018 kl. 15:00 på Kultur- og Idrætscentret
for Hundelev og Omegn

Forårsfest
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 18:00 - program er endnu ikke
fastlagt, men vi ved allerede nu at Revy-holdet indtager scenen.

Generalforsamling

Open by night i Hundelev
Fredag den 9. juni 2017 er der open by night i Hundelev fra kl. 18.00!
Der er fællesspisning, underholdning for børn og voksne samt knald gode
tilbud i Brugsen!
Kom og vær med til en hyggelig aften!

Fredag den 23. marts 2018 kl. 19 – nærmere info senere.

NYT NYT!!! Sankthans i Hundelev ved Søvænget
Fredag den 23. juni 2017. Bålet tændes kl. 19:30 og grillen vil være klar fra
kl. 18:30. Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand. Båltaler:
Christina Egelund. Samme aften er der coast to coast som ligger vejen forbi.
Alle er velkommen 😊

Rubjerg Knude-løbet 2017
Søndag den 20. august 2017. Det hele vil have udgangspunkt i Fælleden, hvor
der også er mulighed for bare at kigge på og nyde den gode stemning.
Mulighed for at gå, cykle eller løbe. Distancer fra 2,5km til 42,2 km.
Se yderligere info på www.rubjergknudeloebet.dk

.

Der tages forbehold for ændringer

Se i øvrigt nyt fra Beboerforeningen på hjemmesiden
www.hundelev.dk
eller i opslagsboxen ved Dagli’ Brugsen Husk i

øvrigt…

Byen har et flag
Ønsker du flaget skal hejses i anledning af rund fødselsdag, bryllup eller
andre mærkedage, så kontakt Vibeke Bak Jensen, på tlf. nr. 98999208 /
51762308 eller via mail på vibeke_bak@hotmail.com

Nyt fra
Hundelev Beboerforening

Service-udlejning, lyskæder, bar, flagstænger mv.
Kontakt Bent Nielsen, tlf. nr. 29614128.
Hundelev Seniorklub
Se program på www.hundelev.dk eller kontakt Chr. Stride, tlf. nr. 98999045.
Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening i Jelstrup, Lyngby og Rubjerg Sogne holder til i
Multihuset, Smedevej 8 b i Rubjerg og har åbent første tirsdag i måneden.
Yderligere info på www.hundelev.dk eller kontakt Jørgen Rugtved
Christiansen, tlf. nr. 98996271.
Bestyrelsen i Hundelev Beboerforening:
Formand: Michael Pedersen, tlf. nr.: 25760108, mail: mtp@pedersen.mail.dk
Næstformand: Tina K. Brixen, tlf. nr. 53615351, mail: tinakbrixen@hotmail.com
Kasserer: Kristina Jensen, tlf. nr.: 21492705, mail: kkj@landbonord.dk
Sekretær: Else-Marie Højen, tlf. nr.: 20239229, mail: else-marie_hoejen@mail.dk
Udviklingsgrp.: Lars Ledet, tlf. nr. 40260523, mail: bakholm622@hotmail.com
Øvr. medlem: Christian Dalsgaard, tlf. nr. 98999007 / 30338132, mail:
christian@nygaard-kvaeg.dk

Øvr. medlem: Søren Alfred Sørensen, tlf. nr. 28537725, sas@sejlstrup.dk
PR-mand (udenfor bestyrelsen): Jens Mathiasen, tlf. nr. 98999209,
hannejens@nordfiber.dk

HAR DU EN GOD IDÉ, RIS eller ROS
TIL ET ARRANGEMENT ELLER LIGNENDE, SÅ
RING ELLER SKRIV ENDELIG TIL EN FRA BESTYRELSEN.
HAR DU NYT TIL HJEMMESIDEN: SEND EN MAIL TIL
HANNEJENS@NORDFIBER.DK
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