Dato

Arrangement

1

23. juni 22

Skt. Hans

2

24. – 26. juni 22

Havnefest for Alle & Gershøj Revy

3

10. september 22 VOKSENFEST

4

8. oktober 22

Pølsefest for hele familien

5

6. november 22

Brunch & Genbrugs Banko

6

27. november 22

Jul i Gershøj (1. Advent)

7

8. januar 23

Nytårsfrokost

8

4. marts 23

VOKSENFEST

9

26. marts 23

Generalforsamling

10 16. april 23

Fællesspisning for hele familien

11 August 23

Frokost ”Fra Fjord til Bord” (Skaldyr & Fisk fra egen
”Have”)

Husk Kontingent
For at deltage i Bylaugets arrangementer SKAL din husstand være medlem af Gershøj Bylaug.
Betale dit kontingent, (125,- Kr.), via netbank til bankkonto: 2670 2551325272
Vigtigt!
For at kunne identificere din betaling, SKAL du opgive ADRESSE i besked/tekst til modtager.

Hvorfor være medlem af Gershøj Bylaug
Som medlem er din husstand med til at støtte byen gennem det frivillige arbejde som
Bylauget udfører, og dertil kan der deltages i årets begivenheder i Byhuset, arrangeret
af Gershøj Bylaug. Medlemmer har også mulighed for at leje Byhuset til private
arrangementer, (se Gershøj Bylaugs hjemmeside for pris og hvordan du gør).
Hvor finder du ”OS” og hvordan kommunikerer vi i hverdagen
Gershøj Bylaug har en hjemmeside, www.gershojbylaug.dk, hvor du kan læse mere om
hvad, hvor og hvem vi er. På Facebook har vi en gruppe kaldet ”Gershøj Bylaug” som bl.a.
bruges til opslag om arrangementer eller om hjælp til disse samt gode ideer osv. Denne
gruppe er ikke en købs-, salgs-, bytte-, bortgives-, eftersøgnings-, ønske-, debatgruppe
eller plakatsøjle for personlige/firmareklamer og des lige. Til det formål er oprettet
”Gershøj Borgerservice” hvor der er frit slag, borger til borger i mellem i Gershøj. Direkte
kontakt til Gershøj Bylaug kan ske på mailen info@gershojbylaug.dk.
Generationsskifte & Visioner
Der er i Bylauget sket lidt af et generationsskifte, med ny oldermand/viseoldermand og
unge kræfter der har meldt sig ind. Vi har på første bestyrelsesmøde haft en runde hvor
alle kom med ideer og visioner, hvilket er noget vi vil arbejde videre med og også gerne
modtager bidrag til. Ideerne var mange, lige fra fælles skovture i området til
håndarbejdeskursus. Gamle arrangementer blev debatteret og her blev der ændret lidt
ved traditionerne. Vi fik udarbejdet årshjulet for at vise hvad det er som Bylauget
arrangerer i løbet af året.
• Vi ønsker at favne hele byen, børn, unge og ældre og bidrage til nærvær og
sammenhold, samt have fokus på miljø og bæredygtighed.
• Vi skal række ud til alle tilflyttere og støtte op om folk som foreslår nye aktiviteter.
• Vi skal samarbejde med de andre landsbyer i området.
• Vi skal finde ud af hvilke kræfter og viden vi har i byen, som gerne vil hjælpe med det,
som de er stærke til, når enten de selv eller andre kommer med gode ideer, der kan
støttes op om.
Vi planlægger at lave en dag hvor alle kan komme og være med, til at komme med ideer
og visioner for vores smukke Gershøj i fremtiden.
Skt. Hans, Havnefest & Gershøj Revy
Gershøj Revyen spiller FREDAG D 24/6 kl. 20:00 og LØRDAG D 25/6 kl. 20:00. Der åbnes
for spisning kl.18:00 og der spises mellem kl.18:00 og 19:00.
Billetpris: 250 kr. og billetsalg starter tirsdag d 17/5-22 kl. 18.00-19.00 i Byhuset. Herefter
er det telefonsalg på telefon 24 91 92 37 (Karin Larsen).
I billetten er inkluderet pladsreservation i telt, mad og revyforestilling. Efter revyen er
der live musik og dans med bandet "Jyllingevej", hvor der er gratis adgang for alle.
Vigtigt! Du skal selv medbringe service. Drikkevarer skal købes i baren.
Hvis du gerne vil give en hånd med og møde andre frivillige i løbet af ugerne 25/26, hvor
vi stabler Skt. Hans, Havnefest og Revy på benene, så skriv til info@gershojbylaug.dk.

Oldermand
Jacob Søgaard Larsen

Viseoldermand/Sekretær
Maria Dyssegaard

Kasserer
Knud Erik Larsen

Axel S. Christensen

Birthe Højby

Mie Hunderup

Per Kølster

Rene Nielsen

Uffe Petersen

Øvrige medlemmer:

Ole Witek

Supleanter:

Arne Stentoft

http://www.gershojbylaug.dk/

Laura Højby

Mail: info@gershojbylaug.dk

