Årsprogram
2018-19

Blegindd
Borgerforening

Blegind Borgerforening ·

Årsprogram 2018-19

Blegind Borgerforening
Velkommen til gamle og nye borgere i Blegind.
Du sidder nu med det nye program 2018-2019 fra Blegind Borgerforening. Du kan læse mere om os og programmet på vores hjemmeside:
www.blegindby.dk Her kan du også følge med i den effektive »Banegruppes« arbejde.
I 1969 – altså for 49/50 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, bl.a. gennem arrangementer af selskabelig-, oplysende- og kulturel art.
Foreningens interesser varetages i dag af en bestyrelse på 7 personer. Vi
har bestræbt os på at sammensætte et alsidigt og varieret program, således at der er noget for alle aldersgrupper.
Medlemskab koster 50.- kr. om året pr. voksen over 18 år.
I programmet fortæller vi også lidt om, hvilke andre foreninger, der er i
Blegind.
Borgerforeningen findes også på Facebook
– søg på: blegindborgernes opslagstavle.
Vi håber, du vil deltage i de tilbudte arrangementer og dermed være med
til at bevare og udvikle fællesskabet, sammenholdet og en levende
landsby.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen
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Fotokonkurrence
Placer Blegind på verdenskortet!

For alle medlemmer (unge eller gamle) af Blegind Borgerforening.
Har du lyst til at fotografere motiver fra Blegind?
Ring da til Erik Håkonsson.
Han har planer om at lave en udstilling og en konkurrence om månedens bedste billede.
Der tænkes:
– en udstilling i Forsamlingshuset
– månedens billede trykt i Uge-Bladet
– alle billeder samlet i et katalog – udgivet til ejendomsmæglere
Konkurrencen løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2019.
Kom frisk – gør det nu.
Ring eller mail til Erik Håkonsson før du starter og hør nærmere
om, hvad du skal gøre for at komme i gang og være med.
Tlf. 23 61 33 50 eller mail: erikhakonsson@gmail.com
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Familierundbold
Der vil igen i år være boldspil på Blegind Stadion. Det vil foregå på
følgende datoer:
Mandag den 4. juni kl. 19 - 20
Mandag den 11. juni kl. 19 - 20
Mandag den 18. juni kl. 19 - 20
Vi glæder os til at se jer til endnu en omgang rundbold. Vi har brug
for nogen, der kan løbe, heppe, gribe, slå eller blot har lyst til at
være en del af en sjov og hyggelig aften. Vi mødes på Stadion i
både sol og regn – så kom frisk og støt op om en god sommertradition for både børn og voksne.
Vel mødt!
Tina og Jesper
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Sankt Hans aften
på Stadion
Kom og fejr Sankt Hans aften på Blegind Stadion lørdag den 23.
juni.
Kl. 18.00 er grillen varm. Pak madkurven, tæpper, stole og børn og
kom og hyg jer med andre blegindborgere.
Kl. 20.00 tændes det store bål.
Der vil også være et lille bål til snobrød. Husk snobrødspinde. Borgerforeningen laver dejen.
I år holdes båltalen af Yvonne Håkonsson, som bor på
Søvejen i Blegind.
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Høstfest i Blegind
Lørdag den 6. oktober
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.
På gårdene er der ikke længere så store hushold, og derfor bliver
tilslutningen til høstfesten mindre og mindre. Det er en god idé, at
alle støtter op om denne tradition og møder op for at være med til
at fejre bondens høst, eller sin egen høst fra urte- og frugthaven.
Festudvalget består af en komité, som vælges fra gang til gang, kun
med det formål at afholde høstfesten.
Der serveres mad og drikkevarer til rimelige priser, og der spilles op
til dans med levende musik.
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Foredrag med dyrlæge
Anders Holm fra Odder
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30
Anders Holm har fået Afrika i blodet. Han var for 40 år siden første
gang i Kenya og Uganda, hvor han oplevede det oprindelige Afrika i
mødet med folk fra Turkana-stammen, et primitivt stammefolk. Senere blev det til adskillige jagtture og fantastiske oplevelser med
både jagten og ikke mindst menneskemøder.
10 gange har han været af sted, de tre af gangene med familien,
der består af hans kone og tre sønner.
Nogle af disse mange oplevelser vil han gerne dele med os.
Anders Holm viser billeder og fortæller, og det bliver ikke kedeligt
at høre om dyrlægens oplevelser i Afrika.
Entré incl. kaffe og kage 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for ikkemedlemmer.
Tilmelding til Svend tlf. 4086 2177 eller Alice 3062 1556
mail: aliceblikkenborg@gmail.com
Arrangementet støttes af kulturpuljen.
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Teatertur til
teateret »Svalegangen«
Lørdag den 17. november 2018 kl. 15.00
Vi har forhåndsreserveret 20 billetter til stykket »Mæt af dage«.
Et kontroversielt og svært emne om »aktiv dødshjælp« diskuteres
meget i medierne i disse år.
Svalegangen sætter debatten i nyt lys med denne forestilling.
»Virtual reality kan flytte vores perspektiv og minde os om at forholde os kritisk til subjektive sandheder og udvide publikums indlevelse i andres perspektiv.« Sådan skriver instruktøren bl.a. om
denne forestilling.
Vi følges ad fra Kirkepladsen kl. 14, eller man tager toget.
Forestillingen varer ca. 90 min.
Billetprisen er 146,00 kr./pers. (gruppepris)
Vi forsøger at finde et sted at spise tapas eller lign. efter forestillingen (meddeles senere).
Tilmelding senest 1. nov. Til Alice på tlf. 30 62 15 56
eller mail: aliceblikkenborg@gmail.com
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Første søndag i advent
Søndag den 2. december kl. 15
Som traditionen byder fejrer vi første søndag i advent i samarbejde
med menighedsrådet.
Gudstjeneste søndag den 2. december kl. 15 i Blegind Kirke. Efterfølgende tændes juletræerne uden for kirken.
I Forsamlingshuset er Borgerforeningen vært for en hyggelig sammenkomst, hvor der traditionen tro spilles nissebanko. Der bydes
på gløgg, saft og æbleskiver.
Arrangementet er gratis.
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Ældrefest i Veng
Lørdag den 5. januar 2019 kl. 14.00 i Borgernes Hus i Veng
Blegind Borgerforening inviterer igen i år til den traditionsrige nytårsfest i Borgernes Hus.
Der vil være taler, underholdning, kaffe og kage, fællessang og lotteri.
Se annoncering i »Jul i Hørning«.
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Koncert med
Michelle Birkeballe duo
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18)
Michelle er blevet kendt for sin musikalitet, sin hæse stemme, sine
sjove anekdoter og gode historier. Men ikke mindst sine sange, som
ofte er så hudløst ærlige og går lige i hjertet på publikum.
Hun forstår at skabe »gang i den« og kan synge en blues, så hårene
rejser sig.
Snyd ikke dig selv for denne aften. Michelle Birkeballe skal bare opleves live.
Program: kl. 18.30 spisning – ost og pølse
kl. 20.00 - ca. 22.30 koncert
Pris: 250.00 kr. for koncert og mad
Hvis du vil komme senere, kan der
købes billet ved indgangen til kr.
140,00
Tilmelding senest den 20. januar til
Alice på tlf. 30 62 15 56 eller mail
aliceblikkenborg@gmail.com
Når du har tilmeldt dig hos ovennævnte bedes du indbetale pengene
på reg.1688 konto 3230163021 –
mærk betalingen Michelle + eget
navn – først da er din tilmelding endelig.
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Fastelavn i Blegind
d. 27/2 - 3/3 -10/3 2019
Udlevering af sang og tøj til fastelavnssoldaterne sker i Forsamlingshuset onsdag den 27. 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.
Fastelavnssoldaterne går rundt i Blegind Sogn.
Fastelavnssoldaterne går rundt til alle huse, hvor de synger og samler penge ind til fastelavnsfesten. Søndag den 3. marts 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 søndag den 10. marts kl. 14 - 17.
Festen er for alle i Blegind og holdes i Forsamlingshuset med tøndeslagning for både børn og voksne.
Borgerforeningen serverer fastelavnsboller, saft og kaffe.
Der afsluttes med pølse og brød.
Festen er gratis.
Mere information om denne tradition kan læses på hjemmesiden:
www.blegindby.dk

12

Blegind Borgerforening ·

Årsprogram 2018-19

Kvindeaften med
»Chokoladens historie«
Lørdag den 23. marts 2019 kl. 17.30
Glæd jer til en dejlig forkælelsesaften med noget godt til ganen og
vellyd til ørerne.
Vi har lavet en aftale med Jens Juhl, som er indehaver af Chokoladefabrikken i Skanderborg.
Han vil fortælle engageret og underholdende om chokoladens historie. Han starter helt tilbage hos Maya-indianerne omkring 1200
år f.v.t. Han kommer selvfølgelig også ind på, hvad der er god og
mindre god chokolade. Og der er masser af smagsprøver til kaffen.
Vi mødes kl. 17.30 og spiser noget mad – hvorefter Jens Juhl kommer kl. 19 og fortæller.
Alle er velkomne – tag gerne en veninde med.
Pris: 200,00 kr. for medlemmer og 225,00 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Alice 30621556 eller mail
aliceblikkenborg@gmail.com senest d. 8. marts
Arrangementet støttes af kulturpuljen.
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Generalforsamling
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30 i Forsamlingshuset
Generalforsamling for Blegind Borgerforening tirsdag den 26. marts
2019 kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til dagsorden skal være indleveret til Alice Danielsen –
enten skriftligt eller på mail: aliceblikkenborg@gmail.com – senest
14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden vil være at finde i opslagskassen ved Forsamlingshuset
før generalforsamlingen.
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Gåtur med Borgerforeningen
– lær dit sogn at kende
Søndag den 12. maj 2019 kl. 10
Vi starter fra kirkepladsen kl. 10 og går en tur ud i sognet.
Ruten er endnu på »udkaststadiet«, men vi forventer at passere det
sted i sognet, som er nævnt først i de skriftlige kilder.
Der vil være mulighed for at høre nærmere om fakta, skrøner og
evt. gode historier fra de andre deltagere.
Medbring madpakke. Gåturen bliver på maksimalt 5 km. Nærmere
besked følger på hjemmesiden i foråret 2019.
Tilmelding ikke nødvendigt. Terrængående fodtøj kan varmt anbefales. Brændenælder kan, jvnf. tidligere års erfaringer forekomme.
Spørgsmål til turen til Eddie tlf. 3063 3614,
mail: eddie.blegind@jubii.dk eller Svend tlf. 4086 2177
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Blegind Kirke
informerer
Kirkens liv bestyres i det daglige af et lokalt menighedsråd på 5 personer, der er valgt for 4 år.
Menighedsrådet tilstræber at gøre gudstjenesterne meningsfyldte
og vedkommende med særlige aktiviteter omkring kirkens liv.
Blandt andet:
• Gudstjeneste og fællesspisning den 11. oktober. Hørning kirkes
kor medvirker ved gudstjenesten.
• Hellig trekonger med champagne i våbenhuset.
• Kyndelmisse med pølsevogn i vintermørket udenfor.
• Adventsgudstjeneste med teater i kirken og juletræstænding
sammen med Blegind Borgerforening.
• Næste arrangement er: Sommergudstjeneste den 24. juni med
skaldyr.
• Høstgudstjeneste den 23. september, hvor kirken er flot pyntet
af lokale damer.
• Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.blegindkirke.dk
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Blegind Forsamlingshus
informerer
Blegind Forsamlingshus – byens faste holdepunkt i over 100 år!
Blegindhusforeningen varetager driften og vedligeholdelsen af vor
allesammens Forsamlingshus. Foreningen er drevet af frivillige fra
byen, og vi ser det som vores primære opgave at sikre Forsamlingshusets overlevelse fremadrettet, så de fremtidige generationer i Blegind også har et hus at mødes i til hverdag og fest.
Foreningen har gennem der sidste år renoveret store dele af huset.
Begge sale og indgangspartiet fremstår nu lyse og indbydende. Der
er kommet nye stole, vinduerne er blevet skiftet, og vi har fået en
hjertestarter sat op på gavlen. Næste store projekt er et nyt tag, og
det koster penge – mange penge.
Foreningen er meget afhængig af kontingentbetalinger, noget der
desværre er for nedadgående. Vi vil derfor gerne opfordre alle nuværende og fremtidige brugere af Forsamlingshuset til at tegne et
husstandsmedlemskab til 250,00 kr./år
Prøv at forestille dig Blegind uden Forsamlingshuset – svært ikke?
Prøv så at forestille dig Blegind uden Borgerforening, fællesspisning, adventsarrangement, fastelavn og alle de andre aktiviteter
byens foreninger laver – utænkeligt ikke?
Læs mere om foreningen på hjemmesiden www.blegindhus.dk
Støt byen – støt byens foreninger – støt Forsamlingshuset.
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Intro til hjertestarter!
Som I nok har set, fik Blegind en hjertestarter i 2017.
Den hænger synligt på Forsamlingshusets gavl. Men hvordan håndterer man lige sådant et aggregat??
Mange ved det, mange ved det ikke.
Forsamlingshuset og foreningerne inviterer i fællesskab til 2 introaftener/eftermiddage af nogle få timers varighed.
Det vil komme til at foregå i Forsamlingshuset.
Datoer og klokkeslæt er endnu ikke på plads. Vi satser på efteråret
2018.
Der vil være tilmelding efter »først til mølle«-princippet. Der vil være
et max. antal deltagere pr. gang.
Arrangementet vil være gratis.
Nærmere information følger på Borgerforeningens hjemmeside og
på Facebook.

18

Blegind Borgerforening ·

Årsprogram 2018-19

Fællesspisning
Forsamlingshuset er også rammen om fællesspisning.
Som noget nyt har Borgerforeningen og Forsamlingshuset indledt
et samarbejde for at få fællesspisningen til at foregå mere regelmæssigt – helst en gang om måneden.
Trine, som bor på Nyvej, har sagt ja til at lave mad ca. en gang om
måneden.
Der skal så være borgere, som melder sig til borddækning og efterfølgende opvask og oprydning fra gang til gang.
Den første gang blev afholdt den 30. maj – med stor succes. (Mexikansk tema).
De næste datoer er: onsdag den 29. august og onsdag den 26.
september – begge gange kl. 17.30
Tilmelding til Belinda tlf. 2978 7271 eller mail:
belindastybe@yahoo.dk
Derudover arrangerer menighedsrådet
fællesspisning den 11. oktober.
Datoer for det nye år offentliggøres på
Facebook og på hjemmesiden.
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Blegind Ungdomsforening
Blegind Ungdomsforening (BUF)
Vi håber på jeres fulde opbakning i år. Vi får tilskud fra Skanderborg Kommune til
lokaler og vedligehold i kraft af vores medlemstal og kunne godt bruge flere
medlemmer.
Det er nu tid til fornyelse af medlemskab og vi tager gerne imod nye medlemmer.
• Medlemskab er for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
• Pris for børn (under 25 år) kr. 40, voksne kr. 50
• Kan foretages på vores hjemmeside http://bleginduf.dk – hvor der også er
vejledning
• Bankoverførsel 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 én gang om
ugen i vækst sæsonen.
• Vi er medlem af DGI og er forsikret der igennem, når vi rejser vores telt for at
supplere indtægterne til vedligehold af stadion og klubhus.

Hvis nogen har lyst/tid til at deltage i at holde gang i vor alles stadion, store som
små, så er I velkomne til at henvende jer til os i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Formand Thomas Larsen tlf. 29 27 73 22
Kasserer Joan Panduro tlf. 61 77 29 86
Henrik Tofte
tlf. 23 86 62 80
Jannik Bjerre
tlf. 60 52 08 21
Dorrit Ribergaard
tlf. 40 68 96 18
I kan også finde os på vores hjemmeside: http://bleginduf.dk
Husk! Pas på vore arealer 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.
Hvis du endnu ikke har været der, så kig forbi.
Vi starter den 1. mandag i oktober
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: Birgit Simonsen på
tlf. 8692 3269
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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. 4086 2177
For at se resultat af vandprøver se hjemmesiden.
www.blegindvand.dk
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Bestyrelsen 2018/19
Formand
Alice Danielsen, Søvejen 26
Tlf. 3062 1556 · mail: aliceblikkenborg@gmail.com
Næstformand
Tina Andersen, Solbjerg Søvej 4
Tlf. 2172 8942 · mail: jesand@mail.tele.dk
Kasserer
Pia Grosen, Kirkevænget 7 b
Tlf. 3026 7508 · mail: mail@piagrosen.dk
Sekretær
Eddie lund Jensen, Blegindvej 43
Tlf. 3063 3614 · mail: eddie.blegind@jubii.dk
IT-ansvarlig
Belinda Stybe, Søvejen 9
Tlf. 2978 7271 · mail: belindastybe@yahoo.dk
Suppleant
Svend Jensen, Blegindvej 59
Tlf. 4086 2177 · mail: jytte59@outlook.dk
Suppleant
Thomas Kjær Nielsen, Blegindvej 61
Tlf. 6172 4127 · mail: togh@profibermail.dk
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Årskalender 2018 - 2019
Juni:
4/6 Familieboldspil på Stadion kl. 19.00-20.00
11/6 Familieboldspil på Stadion kl. 19.00-20.00
18/6 Familieboldspil på Stadion kl. 19.00-20.00
23/6 Sankt Hans på Stadion kl. 18.00 og 20.00
August:
1/8 Opstart af fotokonkurrencen
29/8 Fællesspisning kl. 17.30
September:
8/9 Fællesmøde for foreninger kl. 12-15
26/9 Fællesspisning kl. 17.30
Oktober:
6/10 Høstfest i Forsamlingshuset
11/10 Fællesspisning arrangeret af menighedsrådet
25/10 Foredrag m/dyrlægen fra Odder
November:
17/11 kl. 15.00 teatertur til Svalegangen – afg. kl. 14 fra Kirkepladsen
December:
2/12 Adventsfest i kirken og Forsamlingshuset kl. 15.00 og 16.00
Januar:
5/1 Ældrefest i Borgernes Hus i Veng kl.14.00
26/1 Koncert m/Michelle Birkeballe kl. 18.00
Februar:
27/2 Udlevering af fastelavnstøj kl. 18.00-18.45
Marts:
3/3Fastelavnssoldater går rundt i Blegind kl. 9.30
10/3 Fastelavnsfest i Forsamlingshuset kl. 14.00 – 17.00
23/3 Kvindeaften i Forsamlingshuset kl. 17,30
26/3 Generalforsamling kl. 19.30
Maj:
12/5 Gåtur med Borgerforeningen
kl. 10.00 fra Kirkepladsen
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