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Blegind Borgerforening
Velkommen til nye og gamle borgere i Blegind.
Du sidder nu med det nye program 2016 - 2017 fra Blegind Borgerforening. I kan også læse mere på vores hjemmeside: www.blegindby.dk.
Her kan I også følge med i den nyetablerede og effektive ”Banegruppe”s
arbejde.
I 1969 – altså for 47 år siden – mødtes en gruppe på ca. 20 borgere og blev
enige om at danne en borgerforening i Blegind.
Et af formålene som står i vedtægterne er:
- at styrke sammenholdet blandt beboerne i Blegind, blandt andet gennem
arrangementer af såvel selskabelig, oplysende og kulturel art.
Foreningens interesser varetages i dag af en bestyrelse på 7 personer. Vi
har igen i år bestræbt os på at sammensætte et alsidigt og varieret program,
således at der er noget for alle aldersgrupper.
Medlemskab koster 50,- kr. pr. voksen over 18 år.
I programmet vil vi også fortælle lidt om, hvilke andre foreninger der er i
Blegind.
Vi håber, at I vil være med til at slutte op om vore arrangementer og dermed være med til at bevare fællesskabet, sammenholdet og en levende
landsby.
Med venlig hilsen og på gensyn
-Bestyrelsen
3

Blegind
Borgerforening
Familie Boldspil
Vi gentager succesen fra de andre år – og arrangere igen i år
boldspil på Blegind Stadion. Dette vil foregå følgende dage:
Tirsdag d. 7 juni kl. 18:45 til 20:00
Tirsdag d. 14 juni kl. 18:45 til 20:00
Torsdag d. 23 juni kl. 18:30 til 19:30 (Sankt Hans aften)
		
Vi skal bruge, alle der kan: løbe, heppe, gribe, slå eller blot har
lyst til at være en del af en hyggelig og sjov aften.
Vi mødes på stadion i både sol og regn – og det er for alle både
store og små.
Vel mødt!
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Sankt Hans aften på stadion
Kom og fejr Sankt Hans aften på Blegind stadion.
			

Torsdag d. 23 juni

Kl. 17.30 Tændes op i grillen. Så pak madkurven, tæpper, stole
og børn og kom og hyg jer med andre blegindborgere.
Kl. 19.30 Tændes det store bål.
Der vil også være et lille bål til snobrød. Husk snobrødspinde.
I år holdes båltalen af sognepræst Christina Kleis Nielsen
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Mountainbike tur
Har du lyst til en tur på mountainbike sammen din nabo, genbo
eller blot en anden Blegind borger? så er muligheden her!
lørdag d. 20. August kl. 10:00
Michel har lovet at tage os med på en tur, hvor alle kan være
med; både nybegyndere og øvede. Michel står for ruten – så
det er bare at møde op på kirkepladsen lørdag d. 20. August kl.
10:00
Så find mountainbiken frem, smør kæden og gør dig klar til en
sjov, aktiv og hyggelig formiddagstur. Husk at cykelhjelm og
drikkedunk er obligatorisk.
Tilmelding til: lenefoss@hotmail.com senest lørdag d. 13.
August, 2016.
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Yoga i Blegind Forsamlingshus
Igen i år er det muligt at tilbyde yoga Dorte Bjerre
Torsdage fra kl. 19.30 – 21.00
Første gang d. 1. september. I alt 12 mødegange. Pause i Uge 42
Pris 850,00 kr. Vi skal være min. 15 personer.
Medbring selv et tæppe og en yogamåtte.
Dorte Bjerre er certificeret yogalærer gennem Hamsa Yoga Studio i Århus og AyurYoga Eco-Ashram i Indien samt uddannet
Yin Yoga lærer ved Joe Barnett.
Dorte skriver selv: Med baggrund i HATHA og YIN YOGA vil
vi arbejde med en kombination af blide sammenhængende flow
sekvenser, twist, balance, styrkende og beroligende stillinger
samt dybdegående stræk. Åndedrættet vil blive brugt til at trække opmærksomheden indad samt skabe ro og dybde i stillingerne. Der bliver masser af tid til at lande i din krop, arbejde med
de enkelte stillinger og mærke nærvær. Hver lektion afsluttes
med en afspænding.
Holdet er for alle, nybegyndere som øvede. Undervisningen vil
variere og være venligt udfordrende. Det vigtigste er at du lytter
til din egen krop under din praksis.
Tilmelding så hurtigt som muligt og senest d. 1. august til:
Helle. Tlf. 89381376 mail. hellehrahbek@gmail.com
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Gåtur og virksomhedsbesøg
for hele familien
Søndag den 11. september 2016 kl. 10.
Vi starter fra kirkepladsen kl. 10 og går langs søen og nyder den
skønne natur.
Første stop er hos gartner Henning Pedersen på Solbjerg Søvej.
Henning har lovet, at han vil vise os rundt i sit gartneri og fortælle om virksomheden og hvordan han og de ansatte arbejder
med at dyrke planter. Der vil være mulighed for at se både den
udendørs- og indendørs produktion.
Bagefter spiser vi ”madpakker”, som Borgerforningen sørger
for.
Derefter vandrer vi videre og besøger Ane Lyngsgaards pilefletværksted på Blegindvej 102. Anne vil vise os sit værksted og
fortælle om sit arbejde med pil/pilehøst og fletning af kurve og
andet. Desuden vil hun fortælle om sine projekter i Zimbabwe i
Afrika. Anne har i øvrigt inviteret os på kaffe.
Dette arrangement er gratis, men kræver tilmelding på grund
af maden. Tilmelding senest 4. sept. Til Eddie tlf.30 63 36 14
mail. Eddie.blegind@jubii.dk eller Alice tlf. 30 62 15 56 mail.
Olav-jonas@post.tele.dk
I tilfælde af dårligt vejr eller hvis man er gangbesværet tager vi
bilen.

8

Blegind
Borgerforening
”Kvinde kend din bil”
Tirsdag den 20. sept. Kl. 19-21.
Kim Bræmer har inviteret kvinder i Blegind til en aften, hvor
vi kan lære vores bil at kende. Vi kan bl.a lære at tjekke bilen
for olie, sprinkler/køler/bremsevæske, måle dæktryk, skifte hjul
eller på anden måde klare en punktering. Du kan stille alle de
spørgsmål, du har lyst til, og måske har du noget bestemt, du
kunne tænke dig at lære.
Forbered dig på en fornøjelig aften på adressen Blegindvej 55.
Du kan medbringe din egen bil eller låne en. Der udleveres engangsdragter. Og der serveres kaffe og kage.
Der er plads til max 30. Så tilmeld dig hurtigt og senest søndag
den 18. sept. Til Alice tlf. 30 62 15 56 el. Mail olav-jonas@post.
tele.dk.
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Høstfest i Blegind
I Blegind er der en gammel tradition, som går ud på at fejre at
høsten er kommet godt i hus. Bondemanden og hans folk har
arbejdet hele sommeren for at få høsten bjerget. Det fejres ved,
at bonden inviterer alle sine folk til fest i forsamlingshuset.
Lørdag d. 1 Oktober
På gårdene er der ikke længere så store hushold, og derfor bliver
tilslutningen til høstfesten mindre og mindre. Det er en god ide,
at alle støtter op om denne tradition og møder op, for at være
med til at fejre bondens høst eller sin egen høst fra urtehaven.
Festudvalget består af en komite kun med det formål at afholde
høstfesten og vælges fra gang til gang.Der serveres mad og drikkevarer til rimelige priser, og der spilles op til dans med levende
musik.
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Kagekonkurrence
Vi gentager sidste års succes med kagekonkurrence. Så gå allerede nu
i gang med kagetræningen, da vi sidste år så nogle rigtig flotte kager
–så skoene skal kridtes for at vinde konkurrencen.
Søndag d. 9 oktober kl. 15.00
Kagekonkurrencen vil foregå i forsamlingshusets kaffestue, og der
vil være konkurrence for både voksen- og børnekager. Der konkurreres i flotteste og bedste kage. Kagerne bedømmes igen af dem der
møder op for at smage kagerne.
Arrangementet er gratis og der serveres kaffe og saft til prøvesmagningerne.
Tilmelding senest d. 3. august til Tina - jesand@mail.tele.dk/tlf.
21728942 eller Pia - mail@piagrosen.dk/tlf. 30267508
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Teater eftermiddag på Svalegangen
Lørdag den 29. oktober kl. 16.00
Vi har forhåndsreserveret 20 billetter til stykket ”I FAMILIEN”.
”I FAMILIEN” er en generationskomedie om nutidens familie.
Et portræt af en almindelig familie bestående af karrieregenerationen, det grå guld og de elskede børnebørn. Med hver sin forståelse
og hver sine specielle interesser og behov. En sjov, eftertænksom og
genkendelig oplevelse for publikum.
Vi følges ad fra kirkepladsen kl. 15 – eller man tager toget.
Forestilling kl. 16 (varer 120 min. Inkl. Pause).
Fællesspisning efter forestillingen: Tapastallerken kr. 169,- eller
sandwich kr. 59,Teaterbillet: kr. 145,- (gruppepris) – der betales ved indgangen.
Tilmelding snarest og senest 16. sept. Til Alice på tlf. 30 62 15 56
eller mail: olav-jonas@post.tele.dk

12

Blegind
Borgerforening
Koncert med

H.P. Lange og Troels Jensen+bassist
Lørdag den 5. november kl 18.30
(dørene åbnes kl. 18)
En sjælden mulighed for at møde denne enestående trio, som spiller noget
af den bedste blues-musik, der kan opdrives i dette land. H.P. Lange er en
af Danmarks unge veteraner. Han har spillet siden midten af firserne. Han
har boet og spillet i New Orleans i 9o`erne og modtog i 2000 en Danish
music award/Grammy for bedste roots- cd.
Troels Jensen har spillet blues i snart 40 år. Han er mest kendt for sine
mange år som frontfigur i Delta Blues Band, senere Delta Cross Band med
Billy Cross. I 2002 fik han prisen ”Årets danske Bluesmusiker”.
Program: 18.30 spisning – ost og pølse
20.00 – ca. 22.30 koncert
Pris: 230,00 for mad og koncert
Tilmelding senest den 30.0kt til Alice på tlf. 30 62 15 56 el. mail: olav-jonas@post.tele.dk. Når du har tilmeldt dig hos ovennævnte, bedes du indbetale pengene på reg. 8123 konto 456 0909 220 – og mærke indbet. Lange +
eget navn – først da er din tilmelding endelig.
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Advents arrangement
I samarbejde med menighedsrådet fejrer vi igen i år 1.søndag i
advent med kirkegang i Blegind kirke.
Søndag d. 27 november kl. 15.00
Derefter vil juletræet udenfor kirken blive tændt.
Efterfølgende er Blegind Borgerforening vært for en hyggelig
sammenkomst i forsamlingshuset, hvor vi også skal spille det
traditionsrige nissebanko.
Der bydes på gløgg, saft og æbleskiver. Arrangementet er gratis.
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Ældrefest
Lørdag d. 5 januar kl 14.00 i Borgernes Hus i Veng
Blegind Borgerforening inviterer igen i år til den traditionsrige
fest i Borgernes hus.
Der vil være underholdning.
Se i øvrigt annoncering i dagspressen i ugerne op til festen.
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Foredrag med Jørgen Skouboe Møller
Søndag d. 22 januar 2017 kl 15.00.
Vi kender ham fra programmet ”Nak & Æd” på DR, hvor han sammen med
Nikolaj Kirk udlever mange mænds drømme om et primitivt liv i naturen.
Hans foredrag er i to dele og to overskrifter.
Nak & Æd.
Jørgen Skouboe Møller fortæller om sit arbejde med programmet Nak&Æd
og om sin holdning til jagt.
Hvorfor hedder det Nak&Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der
så mange, der kigger med? Det og meget mere får I svar på i foredraget
med Jørgen. Det varer ca. en time.
Efter kaffepausen:
Mens vi venter på at dø.
Jørgen fortæller om programmet: ”mens vi venter på at dø” på DR2, som
for ham handler om at bruge tiden, til det vi drømmer om. Han vil fortælle
om, hvordan han bliver inspireret til at bruge naturen på forskellige måder,
alt efter om det er sammen med konen, kammeraterne eller alene.
Pris. 75,- kr. incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest d. 18. jan til Alice på tlf. 30 62 15 56 el.
mail olav-jonas@post.tele.dk
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Amerikansk aften
Blegind Borgerforening vil gerne invitere til amerikansk aften i
forsamlingshuset:
Lørdag d. 4. februar kl. 17:30
Som en slags udvidet fællesspisning inviteres voksne og børn
til en amerikansk sammenkomst, hvor der vil være pyntet op i
forsamlingshuset, vi skal nyde amerikansk mad, og der vil blive
budt op til amerikansk dans efter maden.
Der kan købes øl, vin og vand.
Pris: 			
			

Børn 50,- /Voksne: 125,- /
Familiepris for medlemmer: 300,-

Så find Stetson hatten og cowboy støvler frem og tilmelding dig/
din familie senest d. lørdag d. 28 januar til Alice på tlf.: 30 62 15
56 eller olav-jonas@post.tele.dk
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Fastelavn i Blegind
d. 22/2 - 26/2 - 5/3
Udlevering af sang og tøj til fastelavnssoldaterne sker i forsamlingshuset:
Onsdag d. 22 februar kl 18.00-18.45
Velkommen til alle børn, der vil være med til at videreføre den
gamle, hyggelige tradition.
Børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen..
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Fastelavns soldaterne
går rundt i Blegind sogn
Fastelavns soldaterne går rundt til alle huse hvor de synger og
samler penge til fastelavnsfesten.
Søndag d. 26 februar kl 9.30
Start fra kirkepladsen. Husk at børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen. Når børnene har været hjemme at spise frokost
startes der igen kl. 13.30 v. kirken.

Fastelavnsfest
Fastelavnsfest for alle i Blegind forsamlingshus med tøndeslagning for både børn og voksne.
Søndag d. 5 marts kl. 14-17
Borgerforeningen serverer fastelavnsboller, saft og kaffe. Der
afsluttes med pølse og brød.
Mere information om denne tradition kan læses på blegindby.dk
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Generalforsamling
Generalforsamling for Blegind Borgerforening i Forsamlingshuset.
Onsdag d. 28 marts kl 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til dagsorden skal være
indleveret til Alice Danielsen - enten skriftligt eller på mail:
olav-jonas@post.tele.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden vil være at finde i opslagskassen ved forsamlingshuset før generalforsamlingen.
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Blegind Kirke
Kirkens liv bestyres i det daglige af et lokalt menighedsråd på
5 personer der er valgt for 4 år. D. 8 november er der nyvalg til
menighedsrådet.
Menighedsrådet tilstræber at gøre gudstjenesterne meningsfyldte og vedkommende med særlige aktiviteter omkring kirkens liv.
Bl. a.
Gud & Gullash med fællesspisning
Gud, Grill & Leg med klovneoptræden på parkerings-pladsen.
Pinsefest med kagemand omkring flagstangen.
Hellig trekonger med champagne i våbenhuset.
Kyndelmisse med pølsevogn i vintermørket udenfor.
Adventsgudstjeneste og juletræstænding sammen med Blegind
Borgerforening.
Næste arrangementer er:
Sommergudstjeneste søndag d. 26 juni
Gud, grill & Leg søndag d. 28 august.
Se i øvrigt kirkens hjemmeside www.blegindkirke.dk
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Blegind Forsamlingshus
Blegindhusforeningen varetager forsamlingshuset, hvor de fleste
af byens arrangementer foregår. Blegindhusforeningens har til
opgave at sikre forsamlingshusets økonomi og drift.
Det er af stor betydning, at byen har et forsamlingshus, som dels
anvendes af Borgerforeningen, dels kan lejes til familiefester
og lignende. Driften sikres gennem udlejning, men det er også
nødvendigt med et medlemsbidrag.
Medlemsskab koster 250,- kr. årligt pr. husstand
Bestyrelsen har netop renoveret store dele af huset. Det fremstår
nu nymalet og med nye paneler. Akustikken er også forbedret,
idet loftet er blevet beklædt med Troldtekt plader.
Læs mere om foreningen på hjemmesiden www.blegindhus.dk
Fællesspisning
Forsamlingshuset er også rammen om fællesspisning, som arrangeres 2-4 gange om året. Der nedsættes en komite` fra gang
til gang, som står for at lave mad og invitere alle i byen til spisning.
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Blegind Ungdomsforening
Bestyrelsen er godt i gang i Blegind Ungdomsforening (BUF).
Vi er en hurtig voksende forening med over 100 medlemmer, som vi er stolte af.
Vi regner med jeres fulde opbakning igen i år. Vi har fået tilskud fra
Skanderborg Kommune til lokaler og vedligehold i kraft af vores medlemstal.
Det er nu tid til fornyelse af medlemskab og vi tager gerne imod nye
medlemmer.
• Medlemskab er for periode 1. Januar 2016 til 31. December 2016.
• Pris for børn (under 25 år) kr. 40, voksne kr. 50
• Indmeldelse foretages på vores hjemmeside http://bleginduf.dk hvor der
også er en vejledning.
• Bank overførsel skal ske med jeres medlemsnr.
• Bestyrelsen kan også kontaktes for medlemskab og kontant betaling.
Det er aftalt med Kommunen at de sørger for at græsset bliver slået 1 gang om
ugen i vækst sæsonen.
•
•

•

Vi er medlem af DGI og anlægger igen en Krolf bane.
Vi starter op med Krolf for alle interesserede og vi glæder os til at se
rigtig mange på Stadion onsdag den 18. maj. Krolf er en blanding af
golf og kroket.
Vi kan også spille Patanque eller andre boldspil, og så har vi fået anlagt
en BMX bane.

Hvis nogen har lyst /tid til at deltage i at holde gang i vores alles stadion, stort
som småt, så er vi på Stadion hver onsdag fra den 18. maj.
Kommende arrangement:
• Åbent hver onsdag fra den 18. maj kl. 18.00
• Generalforsamling afholdes 1. mandag i april, hold øje på vores
hjemmeside.
• Sommerfest/fælles spisning lørdag den 20. august. Hold øje med
opslag i byen og på vores hjemmeside. Vi var næsten 80 i teltet sidste
år, og vi håber at endneu flere vil støtte op i år.
I kan også finde os på vores hjemmeside på: http://bleginduf.dk
Husk! Pas på vores stadion og klubhus til gavn for alle.
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Socialt samvær i BUF’s klubhus
Mandag aften fra kl. 19.00-22.00
Hver mandag aften i vinter-halvåret, er der mulighed for at få et
slag whist eller rafle sammen med andre fra Blegind samt få en
snak om løst og fast, stort og småt.
Vi starter den 1. mandag i oktober
Hvis du endnu ikke har været der, så kig forbi.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte:
Birgit Simonsen på 86 92 32 69

Blegind Vandværk
I Blegind har vi noget af Danmarks bedste vand. Her er privat
vandværk hvis interesse varetages af en bestyrelse.
Hvis vandet er væk – ring da til formanden, Svend Jensen.
Tlf: 40 86 21 77
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Medhjælperliste:
Der er oprettet en medhjælperliste. Så hvis du har lyst til at give
en hånd med ved enkelte arrangementer eller opgaver kan du
blive optaget på denne liste enten ved at skrive til:
blegindborgerforening@gmail.com eller
Kontakte Alice på 86 92 31 06 / 30 62 15 56
Den nuværende liste for 2016-2017:
Thomas Nielsen, Blegindvej 61
Johan Basse, Langballevej 1B
Ajo Laursen, Søvejen 30
Hanne Gammelgaard, Kirkevænget 1
Finn Jelsbak, Søtoften 5
Michel Laursen, Søtoften 9
Albert Møller-Rasmussen, Blegindvej 83
Jesper Andersen, Solbjerg Søvej 4
Preben Mortensen, Søvejen 14
Iris Victor
Arne Skov, Mosevej 1
Hanne Jurgensen, Søvejen 12
Henning Pedersen, Solbjerg Søvej 13
Anne Stensgaard, Søvejen 20B
Danni Rahbek, Kirkevænget 2
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Bestyrelsen 2016/2017
Formand
Alice Danielsen
Søvejen 26
Tlf: 30 62 15 56 Mail: olav-jonas@post.tele.dk
Næstformand
Tina Andersen
Sølbjerg Søvej 4
Tlf: 21728942 Mail: jesand@mail.tele.dk
Kasserer
Pia Grosen
Kirkevej 7 b
Tlf: 30267508 Mail: mail@piagrosen.dk
Sekretær
Eddie Lund Jensen
Blegindvej 43
Tlf: 30 63 36 14 Mail: eddie.blegind@jubii.dk
Medl. af bestyrelsen og IT ansvarlig
Trine Tvergaard
Blegindvej 77 c
Tlf: 27 73 63 33 Mail: trine-tvergaard@hotmail.com
Suppleant
Nikolaj Weise
Langballevej 3
Tlf: 6175502 Mail: nikolajww@hotmail.com
Suppleant
Svend Jensen
Blegindvej 59
Tlf: 40 86 21 77 Mail:jytte59@outlook.dk
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Årskalender 2016-2017
Juni:		
7/6
		
14/6
		
23/6
		
23/6
		
August:		
20/8
		
28/8

Familie boldspil på Stadion kl. 18.45-20.00
Familie boldspil på Stadion kl. 18.45-20.00
Familie boldspil på Stadion kl. 18.30-19.30
Sankt Hans på Stadion kl 17.30 og 19.30

September
		
		

Opstart af yoga i forsamlingshuset kl 19.30
Virksomhedsbesøg kl 10.00
Kvinde kend din bil kl 19.00-21.00

1/9
11/9
20/9

Mountainbike tur kl 10.00
Gud, Grill og Leg i kirken

Oktober
1/10
		
9/10
		
29/10
		
November
5/11
		
27/11

Høstfest
Kagekonkurrence kl. 15.00
Teater tur kl 16.00
Koncert med H.P. Lange og Troels Jensen kl 18.30
Adventsfest i kirken og forsamlingshuset kl. 15.00

Januar		
5/1
		22/1

Ældrefest i Borgernes hus i Veng kl. 14.00
Foredrag med Jørgen Skouboe Møller kl 15.00

Februar		
		
		

4/2
22/2
26/2

Amerikansk aften kl 17.30
Udlevering af fastelavnstøj kl. 18.00-18.45
Fastelavnssoldater går rundt i Blegind kl. 9.30

Marts		
		

5/3
28/3

Fastelavnsfest kl. 14.00-17.00
Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30

Blegind
Borgerforening

