Det sker i Gimming

Gimming Legestue
I byen findes en gruppe børn
og mødre som mødes.
Det hele startede med en
mødregruppe i byen, som
efterhånden blev så stor, at
det var svært at få plads til
alle i de små hjem.
Derfor fandt vi på at mødes i
forsamlingshuset, i haverne og
tage på en fælles udflugt hvor
vi skulle se køerne komme
på græs. På denne udflugt var
der også fædre med.
Vi mødes lørdag fra kl. 10-12
ca. 5 gange om året, eller efter
hvad vi har lyst til.

Det er en god måde for
både børn og voksne at lære
hinanden i byen at kende.
Børnene er i alderen 0-3 år
samt evt. ældre søskende.
Hvis der er flere, der har lyst
til at være med, kan i kontakte
Gitte fra bestyrelsen.

Mødregruppe
Gimming
mødregruppe
mødes om formiddagen
ca. hver 14 dag. Alle hjemme
er velkomne, kontakt Berit
Kahr fra bestyrelsen for
mere info.

Gimming.net
Vi arbejder på højtryk på forsamlingshusets hjemmeside,
og vil meget gerne have jeres
input til siden, billeder fra de
arrangementer der foregår
i Gimming er også meget
velkomne. De kan sendes til
sekretærens mailadresse.
Fællesspisning
Vi mangler et hold til at
hjælpe med den næste fællesspisning. Så grib din nabo
og ring til Preetzmann så vi
kan få endnu en god aften
på programmet.

Nu er det nu ...

Kom i forårs form!

Der er mandemotion hver torsdag kl. 19.30 ved Gimming forsamlingshus.
Vejene er fri for sne, foråret er i fuld gang og det er bare at få skoene støvet af.
Vi løber i grupper alt efter temperament og kondition, så der er bare om at få kridtet
skoene og møde op, alle kan være med.
Siden starten af december 2009 har vi været ude i al slags vejr og det hjælper meget at
man ved de andre venter ved forsamlingshuset.
Vi har ca. været 3 – 5 mand/ gang så der er plads til flere.
Vil man med så møder man op ved forsamlingshuset kl.19.30, ønskes nærmere info ring
til Michael Bramsen eller Jan Trankjær Preetzmann Spørgsmål, kommentarer etc. så send
en e-mail på trpr@mail.dk eller ring på 86 40 66 48

Bliv medlem og vind

Som noget nyt har vi valgt at udskrive en konkurrence
om 2 biografbilletter, for de medlemmer, der har
betalt kontingent inden d. 15 Maj.
Indbetaling af dette års medlemskab kan i år betales med
det vedlagte giro-kort, kontant til nærmeste bestyrelses
medlem eller overførsel til forsamlingshusets konto
9325 3250100565.
Kontingentet for det kommende år er 300 kr.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS
13 timer niveau mellem + hjertestarter

I samarbejde med Mitella- Førstehjælp og brand, arrangerer Forsamlingshuset førstehjælpskursus for borgerne i Gimming.
På kurset gennemgås førstehjælpen på en måde, så alle kan være med. Undervisningen vil
være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, som vil sætte dig i stand til at yde basal
førstehjælp ved alle typer ulykker eller pludselig sygdom.
Skulle du have en ven, kollega eller et familiemedlem, der også trænger til at lære lidt
førstehjælp er du velkommen til at tage ham/hende med.
Instruktør på kurset vil være Per Nielsen, som har mangeårigt kendskab til førstehjælp
bl.a. gennem 16 års arbejde i ambulancetjeneste.
Øl, vand og kaffe kan købes til de sædvanlige rimelige priser.
PRIS: 375 kr. pr. deltager inklusive bog. Heraf tilfalder 300 kr. Forsamlingshusets arbejde.
Betaling skal ske på første aften til et bestyrelses medlem.
Tilmelding: Jan Trankjær Preetzmann på trpr@mail.dk inden 1. maj.

Den nye bestyrelse i Gimming forsamlingshus

Bestyrelsen
Formand
Jan og Gitte Trankjær
Preetzmann
Vestrupvej 146
Mail: trpr@mail.dk
Tlf: 86 40 66 48
Kasserer
Anne og Michael Bramsen
Vestrupvej 169
Mail: Michael@trae-staal.dk
Tlf: 23 72 72 23
Indkøber
Berit og Thomas Kahr
Gimming Kirkevej 3
Mail:Tb.kahr@skylinemail.dk
Tlf: 86 40 83 12/23 90 66 27

Sekretær og hjemmeside
Stefan og Karina Jacobsen
Tingetvej 73
Mail: stefware@email.dk
Tlf: 86 43 50 61/60145061
Bestyrelsesmedlem
Jette og Knud Jakobsen
Gimmingvej 17
Mail: jette.jakobsen@live.dk
Tlf: 86 41 50 05/60 18 03 70
Bestyrelsesmedlem
Birthe Drachmann og
Per Jørgensen
Bopladsen 22
Mail: birthedrachmann@
hotmail.com
Tlf: 86 41 81 18/30 67 46 67

Husmand-udvendig
Jørn Kirkegaard
Tingetvej 79
86 44 19 27
Husmand-indvendig
Jette og Knud Jakobsen
Gimmingvej 17
86 41 50 05
Udlejning af
forsamlingshuset
Signe Kirkegaard,
Tingetvej 79
86 44 19 27

Arrangementer
Følgende arrangementer er allerede datosat, så husk at
sætte kryds i kalenderen.

Skt. Hans aften d. 23/6-10
Efterårsfest (voksenfest) d. 9/10-10
Banko d. 21/11-10
Juletræsfest d. 12/12-10
General forsamling 16/2 2011
Fastelavnsfest d. 6/3-11

Nyhedsbrev
Formanden’s indlæg
Vi fortæller ofte familie,
venner og kollegaer om de
arrangementer vi har været
med til i forsamlingshuset.
Det kunne f. eks. være
juletræ, banko, fællesspisning
osv.
Men det bedste og vigtigste
får vi som regel ikke med, og
det er at vi som mennesker
mødes, får talt grinet og lært
hinanden (bedre) at kende.
Vores forsamlingshus er
trods et stigende og
konkurrerende udbud af
arrangementer udefra, stadig
et plus for byen og for os
indbyggere i særdeleshed.
Her er de fysiske rammer,
(godt nok lidt slidte) og vi er
egentligt mange nok til at udfylde rammerne og have det
sjovt og rart sammen.
Sjovt og rart skal det være,
for lysten skal drive værket, og jo flere der er med

jo bedre bliver det, en selvforstærkende virkning der
kan ramme alle uanset alder,
prøv selv.

En påstand kunne være;
De forsamlingshuse der
ikke er under udvikling, er
reelt under afvikling.

Trods det fællesskab og de
muligheder forsamlingshuset
rummer, har kun 42 ud af
over 100 mulige husstande
valgt at være med som interessenter. Det på trods af at
det faktisk kun koster ca. 82
øre pr. dag eller 300 kr. om
året.

Bestyrelsen er opsat på
udvikling, og vil i den kommende tid drøfte mulighederne.
Hvis du har et godt bud på
en bæredygtig udvikling, vil
vi meget gerne høre fra dig.

Ved sidste fællesspisning
var der 105 mennesker der
bakkede op om arrangementet, superflot.
Jeg vil gerne opfordre alle,
uanset alder og hvor meget
man end bruger forsamlingshuset, til at blive interessent.
Kontingentet på 300,- kr. er
godt givet ud for at vi nu og
i generationerne fremover,
forsat kan mødes og udvikle
forsamlingshus og lokalsamfund.

Lige nu gælder det hvervning af nye medlemmer og
den kommende sæsons
program.
Jeg håber du / i vil støtte
med medlemskab, både
menneskeligt og økonomisk.
På forsamlingshusets vegne.
Jan Preetzmann.

