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Ny dato  for plantebyttedagen! 

 Det viser sig, at Det Danske Haveselskab har valgt at holde er stort 

plantemarked i Flakkebjerg på den samme aften, som vi har meldt ud til 

Landsbyrådets noget mere beskedne plantebytteaften. 

 Vi har derfor besluttet, at vi flytter arrangementet, så plantebytningen i 

stedet kommer til at foregå søndag den 19. maj fra kl. 10 til 13. Stadig på 

plænen foran præstegården midt i landsbyen. Vi håber at rigtig mange af jer har 

lyst til at komme forbi til en lokal havesludder. Og husk: der er også mulighed 

for at købe nogle planter til udplantning fra havefolk, der har fået sået for meget, 

så du behøver ikke selv at have planter med. Alle er velkomne! 

 

Husk grillfesten! 

 Som vi tidligere har meldt ud, kommer grillfesten i år til at ligge fredag 

den 28. juni kl. 18.00. Lidt senere end tidligere – men ellers er alt som det 

plejer: Vi sætter telt op på plænen foran den tidligere præstegård, landsbyrådets 

bestyrelse sørger for grill, kul, borde og stole – men man skal selv medbringe 

mad og drikke. 

 Og efter spisningen er der kaffe og lagkage – og aftenens højdepunkt er 

som sædvanlig kåringen af den flotteste lagkage! Lagkagerne bliver nemlig lavet 

 



 

af lokale frivillige, og hvis du kunne tænke dig at lave en lagkage til festen, må 

du meget gerne kontakte Ingelise Laursen på tlf. 2465 1437 

 Teltet bliver sat op onsdag den 26. juni kl. 18, og du er meget 

velkommen til at kigge forbi og give en hånd med! 

 

Forsamlingshuset 

 Som I ved, står forsamlingshuset for øjeblikket uden forpagter. Husets 

bestyrelse arbejder på at indgå kontrakt med en ny forpagter, men har også andre 

muligheder i tankerne. Men alle indgåede aftaler om fester og arrangementer 

bliver respekteret, for husets tidligere forpagter,  Jeanette ”Kokkemutter”, har 

været så venlig at komme til undsætning og stå for arrangementerne.  

 

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd 

 Efter generalforsamlingen i marts har bestyrelsen konstitueret sig sådan:   

 

Formand: Steen Laursen, Slots Bjergbyvej 27, tlf. 2011 7813 

Næstformand: Henning Buhl-Madsen, Slots Bjergbyvej 13, tlf. 2096 4594 

Kasserer: Anders Post, Slots Bjergbyvej 26, tlf.: 4046 8950 

Best.medl.: Jørgen Blinaa, Højen 30, tlf.: 2656 5358 

  Kasper Dannefeldt, Slots Bjergbyvej 16, tlf.: 2233 0630 

  Carsten Kristiansen, Slots Bjergbyvej 35, tlf.4014 1158 

  Benthe Sørensen, Jættehøjvej 4, tlf. 2175 4629 

 

Suppl.:  Ingelise Laursen, Slots Bjergbyvej 27, tlf. 2465 1437 

  Tina Christensen, Slots Bjergbyvej 40, tlf. 2512 5856 

 

HUSK! Du kan altid orientere dig om landsbyrådets aktiviteter på www.sb-l.dk 

http://www.sb-l.dk/

