
 

plads til alle 

rum til livet 



Hvad er Skjørring Bylaug? 
Skjørring Bylaug er en aktiv forening, som varetager Skjørrings interesser, værner om 
landsbyens værdier og tilbyder hyggeligt samvær. Vi ønsker at inkludere alle borgere i 
byen, ved at sikre gode fysiske forhold og gennemførelse af lokale arrangementer. I det 
forløbne år har vi fået lavet en række aktiviteter. Vi har lavet vores bål hus og petanque 
bane færdig. Vi har fået flyttet vores busstopsteder i samarbejde med kommunen. Vi har 
lavet en ny legeplads til de små. Afholdt sommerfest, Sankt Hans, juletravetur og ikke 
mindre end 14 grill aftener. 

Vi har søgt penge til alle disse formål, og har også fået en masse, men de har hurtigt fået 
ben at gå på. Derfor håber vi, at du vil støtte dig selv og vores lille by, i det fortsatte ar-
bejde med at gøre Skjørring endnu mere attraktiv. 

Styrk byen 
Vær med til at styrke rammerne om vores fælles levested i en by, som har plads til alle 
og rum til livet. Det er et meget lille beløb det koster, jo flere vi er, jo mere værdi kan vi 
skabe. Med 250 kr. om året, koster det 68 øre om dagen.  

Tænk hvis dit hus blev bare 1% mere værd, hvad vil du så have i overskud. Og tænk hvis 
liggetiden for hussalg blev kortere, hvis jeres liv krævede at i skulle flytte fra byen. Der 
er mange måder at regne det på, men bare vi kan regne med dig. 

Du kan indbetale her 

Medlemskabet koster 250,- kr. Sparekassen Kronjylland 6110—0010372275  

MobilPay på nummer: 29 61 12 58 

Husk i alle tilfælde at skrive jeres adresse på, så vi ved hvem der har betalt. 

 

2014 en varm juni dag. 

2014 oktober.  

2016 oktober.  



Vil du vide mere? 

 Bylauget har lavet en hjemmeside www.skjørring.dk, hvor du kan finde mange 
oplysninger 

 Du kan på forsiden tilmelde dig nyhedsbrev, som så vil komme som e-mail. 

 Forsamlingshuset har også til huse på hjemmesiden. Her kan du bestille huset 
online, hvis du vil leje det. 

 Der findes også en opslagstavle på facebook. Søg Skjørrings opslagtavle. Her kan 
alle skrive. 

 Du er også altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, se bagside. 

Hvad går dit medlemskab til? 
Vi er den direkte kontakt til kommune og andre ved f.eks. spørgsmål omkring lokal-
plan, busplaner og trafiksikkerhed. Her forsøger vi at påvirke instanserne (og det lyk-
kes), så vores område vil være tillokkende. Bylauget ønsker Skjørring er attraktiv i for-
hold til familier, der hver dag arbejder i Århus, Silkeborg og hele det store område, hvor 
der er mindre end en halv times kørsel. Ud over vores officielle arbejde afholder vi også 
en del arrangementer, både for os selv og sammen med vores venskabsforening, forsam-
lingshuset. 

Vi står bl.a. for: 

 Juletravetur - 10. december 

 General forsamling tirsdag 7. marts 2017 

 Midsommerfest - Lørdag 17. juni 2017 

 Sankt hans bål - fredag 23. juni 2017 

 Tirsdags grill og pentanque fra 2. Maj til 26. September. kl. 18:30 til vi går hjem. 

 Vi har også nogle telte medlemmer kan låne, hvis du skal holde en fest. Vi hjæl-
per gerne med opstilling. 

 Nabohjælp 
 

Hvad kan i/vi ellers finder på. Det kunne være: 

 Bagagerums marked 

 Legedag 

 Vej fodboldt 

 Arbejdsdage 

 

Kom og vær med, det er hyggeligt og uformelt, med plads til alle. 



Bestyrelsen  
Post Navn Telefon  E-mail 

Formand Einar Westberg  24 98 01 27 einar@gefiberpost.dk 

Kasser Bent Kristensen 29 61 12 58 bok@gefiber.dk 

Medlem Erik Dath 29 22 77 89 bjernodath@gefiberpost.dk 

 John Brandt 40 74 37 34 brandt@gefiber.dk 

 Thomas A Nielsen 24 88 11 02 info@mcart.dk   

 Marlene Rix Hedegaard 40 34 43 85 mrh@hotmail.dk 

 Jeanette Sørensen 20 95 91 07 famsorensen@live.dk  

Suppleant Bo Leth 30 54 52 58 bo.leth@live.dk  

 Maj Bjerno 61 86 14 11 bjernodath@gefiberpost.dk 


