Arrangementsoversigt for 2019
Husk at kontingentet på 150,00 kr. pr. husstand eller 75,00 kr. for et enkelt medlem kan overføres til
konto reg.nr 1551 konto 1470043 i Danske Bank eller via MobilePay på 13016. Husk at anføre adresse,
så vi kan se hvem betalingen kommer fra.
Endelige detaljer og tidspunkter for de enkelte arrangementer annonceres på Facebook siden og på
Skejbylisten.
TRAMPEDAG onsdag d. 5. juni
Vi mødes ved regnvandsbassinerne i den vestlige ende af byen og tramper stien godt til rundet om
bassinerne. Måske går vi også en tur rundt om byen. Tag gerne madpakken. Beboerforeningen byder på
drikkevarer.
SKT. HANS søndag d. 23. juni
Vi starter allerede om eftermiddagen med fælles kagebord, petanqueturnering og boldspil. Såfremt
vejret er ustadigt, håber I vil komme lidt før og hjælpe med at opsætte foreningens telt. Tag aftensmaden
med, sammen med haveborde og – stole, så vi kan grille sammen. Beboerforeningen sørger for grill.
FAMILIEARRANGEMENT lørdag, d. 31. august.
Vi håber, at vi får besøg af Stavtrupscenen med årets familieforestilling. Som vanligt vil der være en
hoppeborg. Vi tænder op i bålet og hygger med snobrød.
HØSTFEST lørdag, d. 31. august
Som vanligt holdes festen i garagen hos Anne og Robert (Nedergårdsvej 39) Høstfesten en fantastisk
mulighed for både ”nye og gamle” Skejbybeboere til at lære hinanden nærmere at kende. Alle
medbringer en ret til den fælles buffet. Beboerforeningen sørger for fadøl til rimelige priser. Der vil
være det traditionelle amerikanske lotteri og optræden fra lokale musikere.
GUIDET HISTORISK GÅTUR tirsdag d. 10. September
Kom og hør hvordan det var at bo i byen for år tilbage. Lotte og Ulla tager os tilbage i tiden til dengang,
byen var fuld af butikker og man kunne køre over til flyvepladsen.
VIRKSOMHEDSBESØG ARLA torsdag d. 3. oktober
Rundvisningen bliver givet af Klaus der er mejerist og i mange år har arbejdet med innovation inden for
mejeriprodukter og som brænder for den gode smag af oste, yoghurt, mælkedrikke, is eller snacks.
Klaus har været med til at sætte sit præg på de nye bygningers faciliteter og glæder sig til at vise dem
frem.
HALLOWEEN onsdag d. 31. oktober
Det er ved at blive en fin tradition her i byen, hvor man pynter op i haven med bl.a. udskårne græskar
med lys i og tager familien under armen og går på opdagelse i byen. Vi opfordrer til at man når at pynte
op i løbet af eftermiddagen så de yngste børn kan nå en tur rundt i byen inden sovetid.
BANKO onsdag den 20. november
Få en hyggelig aften i Lisbjerg Beboerhus, Randersvej 384, Lisbjerg med dine naboer og vind
spændende præmier. Arrangementet plejer at være en stor succes, og der er præmier målrettet både store
og små både de julede og de knap så julede.
FASTELAVN, søndag, d. 23. februar
Vi har valgt at vende tilbage til tidligere tiders tradition med fastelavnsfest i ”Hullet”. Tag udklædningen
over flyverdragten og kom og slå katten af tønden med dine naboer.

Med venlig hilsen
Gl. Skejby Beboerforening

