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Lille billedkavalkade fra årets Gøngemarked. 



 

 



Kære medlemmer af FSG: 

Borgerforeningen Lundby husstandsomdeler vedhæftede Nyhedsbrev i Lundby – Gl. Lund-

by (Lundby sogn). 

ØNSKER DU  OGSÅ AT MODTAGE NYHEDSBREVET, SÅ GIV VENLIGST BESKED 

PÅ NEDENSTÅENDE MAIL. 

Skulle du ydermere kende nogen som også ønsker at modtage dette nyhedsbrev, må du også 

gerne give besked, så jeg kan få dem med i gruppen. 

ibsvej43@gmail.com 

Venlig hilsen, 

Steen Nielsen 

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 - Borgerforeningen 
Lundby 

Borgerforeningen vil med dette nyhedsbrev informere alle borgere i Lundby om, hvad der forega r i 
byen og ha ber, at rigtig mange vil slutte op omkring aktiviteterne.  

 

Kalender 2015, Det sker i Lundby. 

9. september: Strikkeklub (Medborgerhuset) 

12. september:   Loppemarked (Trekanten) 

16. september:  Banko (Medborgerhuset) 

17. september:   Mad & Oplevelser (Medborgerhuset) 

17. september:  Lokalra dsmøde (Biblioteket)  



7. oktober:  Filmaften ”Sorg og Glæde” (Præstega rdssalen i Sværdborg) 

20. oktober:  Tæt pa  ”Sorg og Glæde” (Præstega rdssalen i Sværdborg) 

22. oktober:  Mad & Oplevelser (Medborgerhuset) 

24. oktober:  Fødselsdagsfest for Svend Gønge (Medborgerhuset) Se opslag i byen. 

12. november:  Mad & Oplevelser (Medborgerhuset) 

12. november:   Velkomst til nye borgere (Biblioteket) 

17. november:  Foredrag (Medborgerhuset) 

27 – 29. november:        Julemarked (Lohmen, Tyskland) 

1. december:  Julebanko (Rytterskolen) 

10. december:   Mad og oplevelser (Medborgerhuset) 

12. december:  Juletræsfest (Medborgerhuset) 

16. december:   Lysfest (Lundby Hovedgade) 

9. september: Strikkeklub NYHED 
I Medborgerhuset starter en NY strikkeklub. Stikkeklubben mødes onsdage i ulige uger. Indledningsvis 
vil der være et formiddagshold og et aftenhold. Tilslutningen afgør, hvordan der fortsættes. 
Tid og Sted: 9. september kl. 10.00 – 13.00  &  19.00 – 21.30 i Medborgerhuset. 
Tilmelding: Marianne Mackeprang, tlf. 31 35 75 84, e-mail: mbm@c.dk  
 

12. september: LOPPEMARKED 
Nu er det tid til Lundbys loppemarked, der sætter Lundby pa  den anden ende. Vi ha ber pa  rigtig mange 
besøgende. Har du ikke bestilt stadeplads, kan du na  det endnu. 
Tilmelding til Carsten snarest. Det koster 50 kr. som anvendes til annoncering.  
Borgerforeningen sætter et telt op, hvorfra der sælges lidt at spise og drikke.  
Tid og sted: 12. september kl. 10.00 – 16.00 pa  trekanten. 
Kontaktperson: Carsten Bruun, Lundby Torpvej 41, tlf. 40 83 95 93, e-mail: carsten.bruun@mail.dk 
 

16. september: BANKO spil 
Efter endt sommerpause fortsætter fora rets succesfulde bankospil hver anden onsdag i lige uger (den 
16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. og 9.12.). 
Der kan forud bestilles mad, kaffe og drikkevarer pa  tlf. 51 33 37 71. Læs mere pa  www.lundbybanko.dk  
Sted: Medborgerhuset. Tid: Spillet starter kl. 18.30. 
Kontaktperson: Formand Kirsten Andersen tlf. 40 43 76 35, e-mail: formand@lundbybanko.dk 
 

17. september: Mad & Oplevelser 
Denne aften fortæller Johannes Ingerslev Jensen og Hannah Fjælsted, Køng, om deres pilgrimsvandring 
pa  Caminoen til Santiago de Compostela. Se mere pa  www.medilundby.dk  
Tid og sted: 17. september kl. 18.00 i Medborgerhuset. 
Tilmelding: Hanne Skjødt tlf. 27810132 senest mandagen før. 
 

17. september: Lokalrådsmøde 
Lundby Lokalra d afholder møde i Lundby pa  biblioteket, hvor du er velkommen til at komme i dialog 
med lokalra dets bestyrelse. 
Tid og sted: 17. september kl. 19.00 – 20.00 pa  biblioteket. 
Kontaktperson: Lars Hansen, Lundby Hovedgade 41, tlf.: 29 76 43 18, e-mail: lakh@ofir.dk   
7. oktober: Filmaften 
Filmaften hvor der vises ”Sorg og glæde” af Nils Malmros. 
Se mere i det kommende kirkeblad el. www.4750kirkerne.dk 
Tid og sted: Kl. 19.00 i præstega rdssalen i Sværdborg Præstega rd. Der er gratis adgang. 
20. oktober: Tæt på ”Sorg og Glæde” 
Kom tættere pa  og bag om filmen ”Sorg og Glæde” ved foredrag af Nils Malmros. 
Tid og sted: Kl. 19.00 i præstega rdssalen i Sværdborg Præstega rd. Der er gratis adgang. 
Kontaktperson: Maj-Britt Nielsen, Ibsvej 43, tlf.: 51 72 81 71, e-mail: ibsvej43@gmail.com 
 

22. oktober: Mad & Oplevelser 
Denne aften fortæller borgmester Berndt Dickau fra Lundbys venskabsby Lohmen i Tyskland om, hvor-
dan han sammen med byens borgere har fa et Lohmen til at blomstre og være en levende by.   
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Tid og sted: 22. oktober kl. 18.00 i Medborgerhuset. Se mere pa  www.medilundby.dk  
Tilmelding: Hanne Skjødt tlf. 27810132 senest mandagen før. 
 

12. november: Velkomst til nye borgere 
Denne aften byder Borgerforeningen nye borgere velkommen til Lundby med et lille arrangement, hvor 
der fortælles om hvad der forega r i Lundby, foreningsliv, offentlige tilbud og meget mere. Borgerforenin-
gen er vært for en let anretning.  
Alle i Lundby bedes om at fortælle jeres nye naboer om dette arrangement. 
Tid og sted: 12. november kl. 19.00 pa  biblioteket.   
Kontaktperson: Mogens Baagø, tlf. 23 68 02 74, e-mail: m.baagoe@live.dk  
 

17. november: Foredrag. 
Foreningen Svend Gønge arranger foredrag om ”Stormen pa  København 1659” ved historiker Sebastian 
Olden-Jørgensen fra Københavns Universitet. FSG er pa  facebook " Foreningen Svend Gønge" og kan kon-
taktes pa  mail: svendgoengepoulsen@gmail.com, Medlemskab og nyhedsbrev er gratis, kontakt foreningen.  
Alle er velkomne. Der kan købes kaffe/te og kage. Entre: gratis, men man kan købe lodsedler til støtte. 
Tid og sted: 17. november kl. 19.00 i Medborgerhuset  
Kontaktperson: Ingegerd Riis, Lundby Hovedgade 104, tlf. 28 35 05 12 el. e-mail inge-
gerdriis@hotmail.com  
 

27 – 29. november: Julemarked i Tyskland 
Tag med til Borgerforeningens tur til det hyggelige julemarked i vores venskabsby Lohmen. Pris er ikke 
fastsat endnu.  Turen forega r i egne biler (samkørsel) og ved egen betaling. 
Tid og sted: afgang 27. november, eftermiddag og hjemkomst 29. november, eftermiddag. 
Tilmelding til Peter Mackeprang senest 15. oktober 2015 pa  mail: macke@c.dk eller tlf. 21 81 10 85  
 

1. december: Julebanko. 
Hyggeligt julebanko hvor overskuet ga r til kirkens julehjælp. Sponsor gaver modtages med tak. Kontakt 
venligst sognepræst Louise Grandjean Coster, med gaver og ansøgning om julehjælp.  
Tid og sted: 1. december kl. 19.00 i Rytterskolen, Gl. Lundby. 
Kontaktperson: Louise Grandjean Coster tlf.: 21 13 47 50 el. E-mail: logc@km.dk   
 

16. december: Lysfest. 
Igen i a r samles vi til lysfest omkring Hovedgaden, og mon ikke der vil være et lyshav med levende lys.  
Lysene er tændt fra kl. 16.00 og traditionen tro ha ber vi at der i butikkerne vil være lidt godter.  
Flere detaljer i næste nyhedsbrev. 
 

By- flagstang. 
Har du en mærkedag du gerne vil have markeret ved at flaget sættes pa  Byflagstangen pa  trekanten 
(gebyr 100kr.) kan du kontakte Nils Glud, Lundby Hovedgade 99, tlf. 40 11 98 40 el. e-mail 
mgng@anarki.dk  
Der indga et en aftale med kirken, om der flages pa  halv stang ved alle begravelse/bisættelser fra Lundby 
og Sværdborg kirker, hvis de pa rørende ønsker dette. 

 

Venlig hilsen Borgerforeningen 

 

At holde sig opdateret… 
På samme måde som et medlemskab af Foreningen Svend Gønge er gratis og frit, er det ganske 

gratis og let at blive informeret om arrangementer i Medborgerhuset i Lundby. 

Ved at give Jytte Høj Hammer din mail, får du efterfølgende nyhedsbreve i din indbakke. 

Gratis nyhedsbrev fra Medborgerhuset i Lundby. 

jyttehammer@gmail.com 
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