
 
 

Medlemskab 
Pr. person 50.– kr. Husstand 100.– kr.  

Kontakt én fra bestyrelsen 

eller brug din netbank og overfør til  

Konto nr. 8213 - 286 055 5053 
 

HUSK AT PÅFØRE NAVN OG ADRESSE!  
 

eller betal med mobil Pay og swiip på nr.: 50903525 

 

 

Gundersted Borgerforening 
Bestyrelse 

Formand Åse Pedersen  21 45 53 92  

Næstformand Birger Thomsen 29 33 79 97 

Kasserer Svend Erik Kjærside  50 90 35 25  

Sekretær Jane Nielsen 29 28 23 86 

Menig Anders Berge 51 74 58 08 

Få mere info på 

 www.gundersted.dk   

PROGRAM 
2016  

GUNDERSTED 
BORGERFORENING 



  

Hjemmeside 
Har du lyst til at være med til at holde hjem-
mesiden opdateret så kontakt Åse Pedersen 
på tlf.: 21 45 53 92  
  

Bagehold 

Har du lyst til at bruge et par timer i hyggeligt 
selskab med andre fra lokalsamfundet, så vi 
sammen kan få bagt boller, kager, småkager, 
tærter m.v. til de forskellige arrangementer i lø-
bet af året så kontakt Åse Pedersen på tlf.: 21 
45 53 92 og hør nærmere.  
  

Forskønnelse/vedligeholdelse af de grønne 
områder 
Har du lyst til at være med til at give en 
hånd, så vi sammen kan vedligeholde vores 
allerede etablerede grønne områder.  
Der er ligeledes mulighed for at være med til 
at planlægge og lave en legeplads ved Mul-
tihuset. 
Hvis du er interesseret, så kontakt et bestyrelsesmedlem. 
  

Velkommen til en ny sæson for nye og 
gamle medlemmer 
  
Vi søger frivillige…..  

Søndag den 26. februar 2017 
Fastelavn kl. 14.00 
Kæmpe Fastelavnsfest for alle aldre, 
med tøndeslagning for alle. 
Pris 30 kr. for alle over 4 år.  

  
 
  
 
 
  

  
 

For yderligere info kontakt Keld Engemand på tlf.: 30 30 14 52. 

Skal du ha’ fest så lej Multihuset 

Ret til ændringer i program forbeholdes 



Fredag 14. oktober kl. 18.30 
Løvfaldsgilde med musik 
En fantastisk aften med go’ mad, fanta-
stisk musik til de danseglade og masser af 
hygge. 
Pris 150.– kr. Børn u/12 år 75.-kr.  
Tilmelding på opslag ved købmand  
 

Onsdag 2. november  
Banko kl 19.00 pladesalg kl 18.00 
Sikker dig anden til Mortens aften, et sule-
fad, købmandskurv eller mange andre fine 
gevinster. Plader: 1 stk. 10 kr.. - 3 stk. 25 kr.  
Kaffe inkl. brød 30,00  kr. 
 

Søndag 27. november 1. søndag i advent.  
Gudstjeneste. Byens juletræ bliver tændt og der slut-
tes af med æbleskiver og besøg af julemanden i Mul-
tihuset. Hold øje med dagspressen og se kirkebladet 
for tidspunkt.  
Juletræet tændes kl. 16.30 
 

Torsdag den 2. februar kl. 18.30.  
Generalforsamling kl. 19.30 
Fællesspisning 
Vi starter med at spise stegt flæsk - 
gratis - for medlemmer – tilmelding 
hos købmanden. 
Derefter generalforsamling. 
  
  

”Hvad er en god forening og hvilke opgaver har den?”. Set med mine øjne 
er en god forening en forening, hvor alle mødes og har det godt. Et sted 
hvor man føler sig velkommen, uanset om man er 0 år eller 100 år.  

 Være et sted man mødes og har de godt 
 Være en forening der samler og tager godt imod tilflyttere 
 Være en forening der skaber liv i området 
 Være en forening der sætter området på landkortet  

  
  

Vi har i lokalmiljøet også flere grønne områder som vi ved fælles hjælp skal 
have vedligeholdt, så Gundersted vedblive at være en skøn by.  
  

 Vi SKAL have hjemmesiden hurtigere opdateret  fremover. 
 Vi arbejder på om muligheden for at få uddannet førstehjælpere, samt 

at få opsat en hjertestarter 
 
  

Foreningen har som noget nyt i år ikke så mange faste aktiviteter på pro-
grammen som sidste år. Det skyldes, at der til årets generalforsamling var 
flere medlemmer, som havde gode arrangementsforslag. Forslag hvor de 
selv er med til at stå for arrangementet Et af disse arrangementer har alle-
rede vist sig at blive en stor succes.  Onsdag den 24. februar deltog 24 perso-
ner i en hyggelig Bowlingaften i Gatten. 
Den måde at lave ekstra arrangementer på vil blive annonceret med op-
slag ved købmanden og tekst på informationstavle på torvet. 
Der er også mulighed for at lave flere fællesspisninger i løbet af året, hvis 
der er nogen, som har lyst til at være med til at arrangere, og hvor vi i fæl-
lesskab kan lave det praktiske arbejde det medfører. 
Vi håber, at alle vil tage godt imod de nye tiltag og komme med konstruk-
tiv kritik, så vi sammen kan skabe en endnu mere aktiv forening. 

 
På bestyrelsens vegne: 

Åse Pedersen 
Formand  

FORMANDEN HAR ORDET  



Fredag den 8. april kl. 19.00 
Fællesspisning 
  

Pris og menu vil blive offent-
liggjort på opslag ved køb-
manden.  
Prisen vil blive de faktiske om-
kostninger ved at lave menu-
en. 
Drikkevarer kan købes 
  

Onsdag 11. maj kl 16.30 
Fisketur til Gunderup Fiskesø  

Fælleskørsel fra p-plads ved Multihus kl 16.30 ellers mødes vi bare ved 
Gunderup Fiskesø, Gunderupvej 96, 9640 Farsø.   
Prisen er 140 kr. for 4. timers fiskeri og inkl. spisning. Drikkevarer kan købes 
eller medbring selv.  
30 kr. hvis du ikke skal fiske, men gerne vil med alligevel. 
Har du ingen fiskestang, kan du låne eller leje en. 
Tilmelding hos købmanden på opslag. 
 

PROGRAM 2016 
 Lørdag den 15.maj kl. 12.30 
Ådalsbyernes cykelløb 2016 
 Ådalsbyerne indbyder for 5. år til en cykeltur i vores 
dejlige område…  
Program kommer senere 
 

Tirsdag 23. juni  fra kl. 18.00.  
Skt. Hans Aften 
Båltale kl. 20.00 Navn på båltaler of-
fentliggøres senere 
  

Kom og ta’ hul på de lyse nætter og få en 
fantastisk aften i godt selskab med men-
neskene fra dit nærmiljø. Oplev en super 
sommermenu for alle aldre.  
Bålet tændes kl. 20.00 
Pris 100 kr., børn under 6 år gratis.  
 

Uge 31. Idrætsuge 
Mandag 1. august kl. 17.00  
Tombolaen åbner.  
  
 
 

  

Lørdag 6. august kl 10.30 
Sommerbrunch og aktiviteter for børnene. 
Sommerbrunch 50.-kr. Børn u/12  25,- kr.  
Ca. kl. 11.30 starter  sommeraktiviteter ude eller 
inde for børn. Det er gratis at deltage i dette. 
Der er en lille præmie til alle, som deltager i 
aktiviteterne.  
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