
Efteråret 2022: 

August: 

12. aug. Lokaldysten i Hvidbjerg kl. 16-22, under planlægning  

September: 

3. sept. Kræmmermarked i Aktivitetshuset kl. 9-15 
 Du kan leje en stand i huset det koster 50 kr pr dag.  

 Du kan bestille din stand med et bord på 80x180 cm 

  på post@hvidbjergborgerforening.dk. Hvis der er  

  ledige stande, kan de også lejes på dagen efter først  

  til mølle princippet. 

 Borgerforeningen har også en stand: her kan du donere en  

  eller flere gode ting som kan sælges disse dage – pengene  

  går til Aktivitetshuset. 

4. sept. Kræmmermarked i Aktivitetshuset kl. 9-15 

 info som 3. september se ovenfor 

6. sept. Brætspilsaften kl. 19 i Aktivitetshuset 

26. sept.  Fællesspisning kl. 18 i Aktivitetshuset, du kan melde  

  dig som hjælper på post@hvidbjergborgerforening.dk 

Oktober:  

3. okt. Brætspilsaften kl. 19 i Aktivitetshuset 

26. okt. Fællesspisning kl. 18 i Aktivitetshuset, du kan melde  

  dig som hjælper på post@hvidbjergborgerforening.dk 

November: 

3. nov. Brætspilsaften kl. 19 i Aktivitetshuset 

22. nov.  Fællesspisning kl. 18 i Aktivitetshuset, du kan melde  

  dig som hjælper på post@hvidbjergborgerforening.dk 

Kontingentindsamling 
Vi har været hos dig, for at indsamle årets kontingent for 

husstandens medlemskab af borgerforeningen. 

Det koster kun 300 kr. 

Og du kan sende via MobilePay eller overføre til vores konto.  

HUSK, at skrive navn og adresse når du sender penge,  

så vi kan se at de er fra dig ;-) 
 

 
 

 

 Har du mon husket at tilmelde dig vores nyhedsbrev 

på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk 



Kontingent 

Som medlem støtter du borgerforeningens arbejde og 

fællesskabet i lokalområdet. Kontingent året går fra 1. april til 1. 

april året efter. 

 

I Aktivitetshuset har vi, trods lidt stædig corona nedlukning, 

afholdt rejsegilde, åbningsfest, arbejdsdage, fællesspisning, 

brætspilsaften, fastelavnsfest og generalforsamling.  Det er skønt, at 

der er så mange der bakker op om de forskellige aktiviteter. 

Der er også kommet gang i private udlejninger i huset. Ønsker du at 

høre nærmere om udlejning af Aktivitetshuset eller booke udlejning så 

send en mail til: aktivitetshuset@hvidbjergborgerforening.dk 

 

I borgerforeningen har vi brug for hjælp til mange forskellige 

opgaver. For at gøre det nemmere at koordinere kontakten 

mellem borgerforeningen og de der har mulighed for at hjælpe, 

har vi oprettet forskellige Facebook grupper under Brøndum 

Hvidbjerg Borgerforenings Facebookside - grupper. Her kan du 

melde dig ind i en eller flere grupper, så skriver borgerforeningen 

når vi har en opgave der skal løses og så kan man byde ind med 

hjælp, hvis man har mulighed for dette. Hvis man ikke er på 

Facebook, kan man også melde 

sig som hjælper til Maiken via 

tlf: 29905005 

  

 Forår og sommer 2022: 

April: 

26. april Fællesspisning i Aktivitetshuset kl. 18, se nærmere  

info på Facebook når vi nærmer os 

Maj: 

10. maj Brætspilsaften kl. 19 

29. maj Arbejdsdag i grusgraven i Hvidbjerg kl. 10-14, alle er  

velkommen til at give en hånd med 

Juni: 

23. juni Sct. Hans i grusgraven kl. 18 til pølser på grillen,      

  kl. 19 båltale ved præst Dorte Ponsgård herefter  

  tændes bålet. 

24. juni Byfest i grusgraven: familiecamp fra kl. 16. med  

  overnatning i grusgraven 

25. juni Byfest i grusgraven: kl. 9.30-? Vi starter med  

  morgenmad i teltet efterfulgt af gudstjeneste v. præst  

  Dorte Ponsgård, gåtur til plantagen, frokost i teltet.  

  Til aften holder vi et brag af en fest med Helstegt  

  pattegris og vi fester til den lyse morgen. 

26. juni Fælles oprydning i grusgraven – Alle må give et nap 

med, så bliver det rigtig hyggeligt.  

 


