VI HAR FÅET HJERTE
STARTER I GERSHØJ.
Alle kan benytte den.
Den er placeret under halvtaget
ved ”Hugo’s Corner” som ligger
til venstre når man kører ned af
havnebakken, på højre hånd
ligger kroen.
Hjertestarter kursus,
se under Brunch & Banko
søndag d. 2/11-14

Herefter ønsker Bylauget alle en
god efterårs- og vintersæson og tak
for den forgangne sæson
						 Gershøj Bylaug
Kontingent kan indbetales på:
Nordea reg. 0333
konto 2551 325 272
Vi trækker lod om en flaske snaps blandt de medlemmer, der har betalt
kontingent i år på generalforsamlingen.

Kalender 2015
5/10 - 2014

ÅLEGILDE I BYHUSET

2/11 - 2014

BRUNCH & BANKO

30/11 - 2014

1. SØNDAG I ADVENT

7/12 - 2014

JULEFROKOST I BYHUSET

11/1 - 2015

NYTÅRSFROKOST I BYHUSET

24/1 - 2015

NYTÅRSKUR PÅ GERSHØJ KRO

1/2 - 2015

FÆLLES FROKOST I BYHUSET

15/3 - 2015

GENERALFORSAMLING I GERSHØJ BYLAUG

26/4 - 2015

REN STRAND & BY

19/6 - 2015

GERSHØJ REVY 2015

20/6 - 2015

GERSHØJ HAVNEFEST 2015

23/6 - 2015

SKT. HANS AFTEN

2014 / 2015

Så tager vi hul på endnu en sæson med mange traditioner
og masser af spændende arrangementer i Gershøj.
					

		

Gershøj Bylaug

NYTÅRS FROKOST
Søndag 11/1-15 kl 13.00
Nytårs frokost i Byhuset
Pris: 40 kr.

NYTÅRSKUR
ÅLEGILDE

Vi starter Søndag. d. 5/10-14 kl. 13.00
med ålegilde i Byhuset. Da der er begrænset deltager antal, er tilmelding til Inge
nødvendig – 47 52 77 16 / 30 95 79 07
Pris: 100 kr.

BRUNCH & BANKO
Søndag d. 2/11-14 kl. 11.00
Afholder vi brunch & banko også i Byhuset. Vi laver samme setup som sidst, hvor
man vinder retten til at vælge en gave –
uden at vide hvad man vinder ved Banko.
Man kan også gamble på en dobbeltpræmie – eller alt tabt. Senere samme dag
planlægger vi demo af hjertestarter – følg
opslag på Trekanten, Byhuset samt på
hjemmesiden. Pris: 40 kr.

ADVENT
Søndag d. 30/11-14
Er der første søndag i Advent på
Trekanten. Efter Lucia og gudstjeneste i
Kirken, er der samling på Trekanten, hvor
vi tænder juletræet, julemanden deler godteposer ud og der er gløgg og æbleskiver i
teltet. Pris: 40 kr.

JULEFROKOST

Søndag d. 7/12-14
Julefrokost i Byhuset. Kom og være med –
snak med naboerne under hyggelige
rammer, og nyd Bylaugets dejlige
juleretter. Pris: 40 kr.

Søndag 24/1-15
Nytårskur på Gershøj Kro.
Tilmelding direkte til kroen.

GERSHØJ REVY 2015
Fredag d. 12/6-15
Gershøj revy 2015, med spisning fra kl.
18.00. Billetsalg 22/4 – 22/5 hos Inge, samt
d. 18/5 i Byhuset.
Grunden til at vi udvider perioden for
billetsalget, er at vi ønsker at alle borgere i
Gershøj har mulighed for at se vores fantastiske og meget populære revy.

FÆLLESFROKOST
Søndag d. 1/2-15
Fællesfrokost i Byhuset kl. 13 mød op
hils på hinanden over lidt god mad og en
dram. Pris: 40 kr.

GENERALFORSAMLING
Søndag d. 15/3-15
Generalforsamling i Gershøj Bylaug.
Mød op og gør din mening gældende i
forhold til aktiviteterne m.v. i Gershøj.
Efter generalforsamlingen serverer Bylauget Gullasch m. tilbehør.

REN STRAND OG BY
Søndag d. 26/4-15
Gennemfører vi igen projekt ren strand
og by. Dette arrangement har vist et meget
tilfredsstillende resultat i forhold til at der
ikke ligger alt muligt skrald og flyder i
vores område. Mød op på havnen kl. 11
og få instruktioner m.h.t. rute m.v. Vi har
affaldssække – tag selv handsker med. Vi
slutter med pølser på grillen og en pilsner.

Igen i år evnede Revy folkene at løfte kvaliteten på revyen til ”Stormfulde højder”
og der er intet der tyder på at de ikke kan
gøre det igen, revyen nærmer sig et professionelt niveau, som vi alle kun kan være
stolte af i byen, derfor skal ingen gå forgæves der er billetter til alle, men husk på
at først til mølle princippet, kampen om
de forreste og dermed for nogle de bedste
pladser, stadigvæk er gældende.
I kan godt begynde at glæde Jer til den
kommende revy, de første ideer er allerede
undfanget.
Pris: R
 evy 100 kr. Mad 100 kr.

GERSHØJ HAVNEFEST
Lørdag den 20/6-15
Gershøj havnefest 2015, følg med på
hjemmesiden. Der kommer nærmere
info i foråret 2015. Pris: 80 kr. for gris

SKT. HANS AFTEN
Tirsdag d. 23/6-15
Er det skt. hans aften, og Bylauget tænder
stort bål på stranden. Grillen er tændt kl.
19, hvor du kan grille den medbragte bøf
– til spisning i teltet. Der er også mulighed
for snobrød til børnene – vi har bål og dej.

