
NYT FRA

Itrerslev Sogns Eorgerforenireg

Araû 1g7B NR. 1 l. .AncÆqc



,. sept. 1977

lt. sept.

10. okt.

1o. ok!.
2. nov.

1/. nov.
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11. dec.

19. ja¡r. 1978

SIDEN STARTEN
Stif tende generalf orsaarl Jlg,
Bestyrelsegmøde.

Regional-plannød.e I trledericia.
Best¡rrelsen deltog"
Best¡rrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde.

Regfonalplarmød.e i HersLev forsa¡r-
iingshus.
Best¡rrelsesmøde.

Best¡æelsesmøde.

l{øde I forsanlingshuset om liersLev
kj¡kes restaurering n. v.
Best¡rrel sesnøde .

Møde ned ]okale forenínger, sârnrnef¡-
slutnfr¡ger, b¡æåd,s- og amtsrådskar¡-
didater/medlenrner om regi.onpla.n1æg-
ning:.

22' febv. Sest¡aelseemøde.

2o. roarte tysbilledforedra€; i forsanlílgshuset
v/SørdnHâr¡sen.. : :.

+ e¡: række udvalgsnøder i forbi¡delse med'r¡ævnte a¡-
rargemeuter, u-darbejdelse af tekst m,v. tfl region-
pleinsbernørlor5nger, bl adudgive III.VT

TIL L'ÊSER]{E
I borgerforenfngens bestyreLse ha¡ vi i vinter
snalket en de} on et ¡nedûelelsesniddel til fop
eningens ¡nedJe¡n¡irer, og solrr I ser, er vi kornnet
fren til at lave en 1ille avis.

Dette blad kormer i 1. udgave ud til aL1e sognets
beboere og derefter hur til foreningens medlemner'

Vi håber her igennern at give et indtq¡ì< af borger-
forenlngen forrnål- og vJ"rke'

Der har i den forLøbne tid r¡æret en deL sa6ert
vi ha¡ beskæftiget os ned, som iirice er konnei
sognets beboere for øre, og soÍi vi vil o:¡tale her
i bladet.

3la¡lets fornåL er også at åbne spalterne for ned-
ler,uner, der ha¡ noget på hierter 06 solÐ det viLle
være naüurlÍgt for borg:erforeningen at ta¿e op
til dislct¡ssÍon eller behandli¡rg.

lr,ltså frem ned papir og blyant hvis I har tÍngrder
ha¡ fæl1es intetesse.

Hvornår r¡æste udgave udkoumerraf,Ìrænger af stsf-
nwngde og behov. Næste rrr. vLl indeholde overatlg|
over d.en konnend.e vf¡rtere a¡rrarì€ernenter, så I vec.

hvilke datoerrl sl'.a1 îGSêrtrerêr

ili håber dette blad viL gfve lrik-r.e nedlemnern
l-yst til at melde-sig lnd i borgerforenfuigen, så
vi kan blive endnu flere. Jo flere nedlenner og
opbalo¡i¡¡S af arbejdet, Jo bed¡e skulle forenir:gen
ta¡nr¡e arbejde og virke til a1le beboeres fæIles
bed.ste.

I er altfd velkomne tÍ1 at henvend.e ier ured' ønsker,
forslag,og idegl.

st',n o,P 9M UmSIJEV S@

21. jan.
.- "!, febr.
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FORTSAT

Êll.re::den r"¿ndt J'erl en freæ,ie*¡:ff

tar titfen pá err rÍ1r,"- crg fored-:egeaftereo s<¡vi -ai;r*
gerforeníngerr havde arïä1ßer-'et neçl -$øxen Ílei:rsant

iíerslevgaard'

.¡å trod-el af en for4'gencle snûsto.lsn Ï'É".',*e J* perscner
),.ænpct sig fren til forsanlingehu'tet, hvaii-l'ist in-
Een af <ier,r kom 1,i1 at fortryd'e, itlet ûet blev û!'" nå*

6et interessa¡t aften.

søren startede r¡ed at i¡dvi os 1 osteæ nryeterier¡

ìe::efter fuigte en filrn fra :rejsens første art'ejd's*

fl-okke.

heste, fndfa¡rgfting af kalve og meget mere'

så va¡ det efterhå¡rd.en ttd tll kaffen, og al-t imens

besvared.e Sørsn spørgpnâl fra tllþ¡ørerne bl'ao of,r

hvord.a¡r han va¡ tãm¡nãt af eted'på denne tur, ?8 sæ
rerr forkla¡ede¡ at aI]e ned en la¡rdbnrgsnws:ig ud-
d,annelse kr¡r¡r¡e deltage, og at det var et prila!-rei-
;b,;;", son etoa fór'a¡ra¡¡gpmëntet' Efter lcaffen

slutteèe'vÍafütedenserielysbllleder'fraenl-
ugers br¡strrr ti1 .A¡rerika'

A1t i a:rt ) ti¡ners fiì.m og lysbilled'er, hvor S.91en

i¡sníreret- fortalte orn sine oplevelser' Ì'ff

TORENIHGS¡-It'ET
Iind.e¡, denne oversbift ka¡¡ foreningerr ÊanÉienslut-
ninger xo.v. gratis få optaget korte meddelelset on

a,na¡r€Bnenter, møder og lignende.

SKOLENÆVNSVALG
På Herslev Centralskole er der

llandaq l?. aoril I9.3o

ORIEilTERINGsf,IøOE

hvor gcldende beetsnaeleer for ekolerrævnaval9 vlI
bllue gennengâet.
U$l.ddelbart eltet dette ¡ede lorteettea der Eìed et

OPSTILL INGSfqøOE

eoc elle valgberettigede foræld¡e kan deltage i. i

Der vll foraodentllg her blive opetfllet en lfste
med 1o kandfdater, hvor de 5 forste vil være valgt¡
aâfrent der lkka ko¡mer lle¡e liat,er. - Gør der dett
bllver der valg den 9. maJ.

J. Back liikkelsen
ekoleinspektør
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Hvad er der sket tned VeJle A¡ntE forslag tiI reglonplan-
Iæminã?

I hent¡old til forenlngens forîålspara€raf har best¡'reI-
sen fi¡ndet det på¡<¡a¡et ¡ú lokeì t plari at starte en de-
bat or¡ reglonplarrlæsntngpn f VeJle .Ant.

Bfter at have ileltagpt L antets orlenterlnganød.e I Fre-
de¡icla den 1o/1o 19?? arr+r¡gÞrede borgerforenfrgen et
offentllgt nøde I Hertlev Forsanllngshus den ]-Ti],L 1977
ned indlæg a.f bl.a. a¡oterådsnedlen 0. Eerskind Jørgensen,
Ca. Loo beboere deltog. Son opl.æg t1l a^f,tenens dlelî¡ssi-
on vlstes artets lysbilled.serie. t'å gruúdlag af' bI.ê.
denne aftens rnenilgstilkendegfvel ger arbe jdede bestyeel-
r"en på en ¡ække ¡oøder vl.dere ned esmet, Resultatet blev
et skriftllgt udarr;ejdet forcla6 til benærhningpr til
antets regionplanlægningr ;;,-n blÊv uclsendt ti.1 følgend.<r
i'oreni:rger og srq$ìmenslutn^tnger :

lierslev Bnrgsfotening, iiø jrri p BrugsÍ'-.,:.enín5, H¿::slev
I'i*niåhedsråd, Herslev Forsainli-¡6shtrs o ÏIelsl.ev S!ryttr *
Gyrmrastik- og ldrætsforeningi, ilusmands,- c8 liusÌ¡olci-
ni.ng:sforeningen, Herslev Ridekiu-br Hetslev Soci¿l-Ce-
nokratiske Forenirrg, Skolenævn og lærer"råd vccl Her-
slev skole.

!trrclvidere udsendtes forslaget ti1 fl-9, :

B¡.'rådsnedlern Gunr¡a¡ Christlansen
Søren Skov

B¡rrådskandid.at: Inger Davidsen
Lis And.ersen
Djner Sørensen

/utitsrådskandidat: Leif Ottosen
N. R. Schiøth

On¡ennænr¡te foreninger, sanmenslutninger og personer i¡vi-
teredes til et nøde den 9 febn¡¡r 1978¡ hvor borgerfor-
eningens forelag blev bea¡bejdet, således at det i sin
færd5€e fo:m nå siges at væ¡e repræsentatlvt og i ove:r-
ensstenmelse ned befolhatngerrs nenfnger og ønsker,
Iøvrigt vLl forelagBt snarEst bliwe frensendt til de
her r¡mzrte petsoner og forenfnger.

Inden .li april sendes borgerforenlngens regionplansbe-

nærkrfuger til trbed.erlcfa komur¡e og Vejle Ânt.
E$tr,fPI,ANm, YII., ET,TVE ÍEEMLAGT PÄ BBLIOflEß'T.

UddBÊ fra bp¡se¡folrenfìFens reglonnla¡¡sbenærlnfnße¡.

UdilkJ.fng at nsûr'€rlùlg for bl..a, ekolea¡ beståon.
Ned.Er¡etåsrdc tal taler for elg sêlv.

l9'lt llo el-ever f 1. - 7. + bh.k1,r9T4 r27 -
151 -
t?É,-
r24 -u?-
116 -
9T-
92-
89-
82-

Tarlene tra r97g ttl lgst er udregnet pâ gn¡ridlag afbørnetallene i sognet I uge Z, 1979,

( Stoteatstrfkt = d,en ganle fierslev korunure)

t975
r976
T97T
t970
L979
198o
19er
r982
t98,

r9?o
rn4
LgT'.
l:976
ryn
1978

825 l¡dbyegÞr€
81, -
78L -
8oI -
81' -
792 -
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På fora¡rl.ed¡¡l¡g: a^f en henvendalae fra et af fo:r-
enjx€ens medJemier¡ Gltte NLelsen, Herslsr¡ 3þlled-
vej, der gJorde o¡mrkeon på det uheId.Íge L, at
Jydsk Telefon a6Èede at nedtage Eers1ev..ourådet
unde¡ VeJle ogl fføJn¡p.o¡rrådet ru¡d.er Ko1di¡g i den
nye telefonbog STD 1979, har Herslør'SogÐs Borger-
fo¡enl¡g ¡ettet slaliftlig henvendelse tf1 Jydsk
Telefon vedr. Ea€gn.

Vi ha.r d.en \J, feb:r¡ar 19'18 nocitågÊr Ëvar neo fig.
ordlyd:
ttVi Ìrar rnodta6et Deres brev af 2. dec. l97T ¡
Ìrvori der fremsættes ønske om, at telefonaÞon-
nente¡rne under TIersl.ev central i teleforuravne-
bog SfT 1979t der udsendes i efteråret Balnme

år, opføres mder n¿brlkovershíften rttr?ederi-
cLa¡{rnrådetrt.
I den anledn3lg skal vi meddeler at der ved.
den elrdeli€B fa"6t1æggelse af oorådegrtsnserne
vj.l btive tå€pt hensyn tfl det frensatte øn+
ske, således at üSbederlcla¡ær{detF vil komme

ttl at onfatte følgende telefoncentraler¡ .

Eredericfs, Breôetnap, Eerslevr llarrlør og frelde.rl

JBT'Í

VedÌ. kørsel nå Eersl€rr Kl¡kevej.

Beety-e1sen Ì¡sr fået en del henr¡endel.ser angüende
ôen stêÉke trraflk på l{ercLev lg¡keveJ.

I de¡¡ anledning tra¡ vl rettet henvendelse tlI polf-
tLneeteren I ErcderfcLa orn opsætning af {o }on.

f a¡tbegrasnfngs slcLl t e .

Vf har lt<Ie på nr¡rrærende tidsErnkt få.et er¡a¡.

I

+

I

I

I
I

f anledning af lierslev kfukes'restaurering og
den påfølgende dislo¡ssion orn kirkens nye udse-
ende, s¡rntes borgerforenlngen, det va¡ natun-
ligt at lave en aften on dette etlìl1e.

Vi havde bedt M,aLtha Jensen dragp tr"æk fre¡r
af kirkens hlstorier oB han fortalte 1ivL1gt
og interessant our kirkeby€geri helt fra niddeL-
alderen og opefter¡ o8 kon ned nãr¡g€ gode op-
Iysnürger on Herslev kirlcee hietorie.

Efter È1. Jensens foredrag va¡ der en del'Êpørga-
nåI deeangående, og derefter redegjorde fnger
Devfdsen, son neluÍssentå¡rt for nenighedsrådete
byggpudv:a1gr ú begnmdelserae fo¡ restau¡erl¡-
BeD og den n¡re klokkestabel'

SoD afsLutnt¡g pâ aftenen fortaLte kl¡kens a¡r-
kttekt Albert Skånrp fntereasar¡t on eit a,rbejde
ned kLrke og klokkeetabel.

Iþr va¡ etor fntenesse for de o¡ùangte tegnflger
og fotograffer, son vL bevde lânt af Âlbert
Skânrp og 01e lÞvl.dsen.

Al.t I alt en god aften ned god tllsluürtng
(62 aettasere)

EP.
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STøTTEß DU NÆBBUTIKKEBNE?

lþLe ua¡r tllfælallgyis lra¡ ¡et ltlf r¡deenôelserrre oE¡

ianil¡bysoglts, deres nf$ø og deree problener-T*$ "tfastÌ¡oiae-noäIe af, de faanttetet, del normal-t trø-
:¡er t1l t ò1ãse sanf\.urd, ¡âson nærbr¡tlk¡er, forsan-
ll¡gehus, gkole o¡rur fâ¡ nar¡ det f+dtrykt.at de1

er T¿le ã. en ela€g kade¡ealction' Nâ¡ fø¡st en el-
1er nogle a.f rlhsã falder væk, forsvinder sefltfoe-

"t""4.ãt 
og befoltod¡gBgn¡nd1aget stagnerer, så^ de

stdete eerilcefactlftãter i ratior¡allserlngens hel-
llge r¡arm tEBâ forEvlnder.

labere I denne r¡dvf*ltng er de svage í sarnfunclet¡
ald¡e nermcsker, børn og de, Eo llcJce Ìra'r bl'lt sant
folk der har deres daglige arbeJde i sognet.

HERSLEV BRUGSFORENING

ËersLev Snrgsforenfry hår pâ et best¡rreleesngle
tr"¿l"e"t at føIgr birutninger¡ !P fra generalfor*

"*fjiet" 
t ôEcl 1977 an et uôvide butíksa¡ea1et'

Def vI] bllve tale o¡n goclt og vel' er¡ fordobll¡e af
ln¡tllsa¡êalet og forbedrede lagBrforhold'

Tegnl¡€Br tt1 ualvtitelsen og tnq¡digþedsgpdkendelse
;;þ; ntargJort i løbet af aprll nån9d, llorefter
ã;; - f¡deñ-arbejdet går r gar¡s - vi1 bllve fnd-
kaldt ttl et orienterende nedlemsrnøde.

OD

l
ï

Þ

)

Kr¡rure ôen ¡raste udsendelse on landsbysognet optages

I

BEI'AR IU^GRBUTII(I(EH

BRUG BRUGSE]€

DIH EGEN F('RIIETilING
Ebba \êrner
Fodspe,cialist

Herslev Kirkevej 48
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Eorgerfolenfngpn blsl¡ fra flere slder gJort op-
*r[sor på, aã lekrtek fo¡rraltntne var I ga¡rg ned

at bygge êtr gara€e I Elbodalen.

Elbod.al-en er LP'&e egentllgt fredet endnu, Inen er
et af de æåder EoIII søges fredet, således at ko¡n-

rrtrtrens indbyggpre kan bnrge den skør:ne natur,

Sestyrelsen henvendte slg slriftügt til udvalget
for plan og miljø og ønskede Índsi6t i byggesagent
idet vi gjorlûe olrcrksorn pà', at osrådet liggpr
uden for b¡zone og således ildre nrå bebygges, sant
at en d.ispensatlon f dette tÍ1fæ1d'e lnrnne meèføre
arrsøgningÞr fra private lodsejere om også at få
tov ttt át tyeger hvllket vil ødeiægge Elboda1en
totaLt.
Efter o* 5 uger flk vl bren fra plan- og niliø-
uù¡algptr son nedd'e
d.e bye€Bt en ga¡age
ledelse dsrtllr ogl

vet pålagt et fâ

I(o¡tef¡eænr 8@ stûr vtd, klrken, ¡kal ôe¡ ogiÊå-

fl¡dee æ aå¿sr pl¡oerl¡g tll. IþIs p¡mter den lklce,
dels er deu a¡rbrq€t for tæt ved kfrken'

VEDR. ABBEJDSSKUR OG KONTAINER

h Sod lde vllLe det rare cn teh'fsk forvalblng
norñe plaoere overuumte ga¡agp og kontalner ¡É
sa@ steô.

Erls vl kan hJæl¡n til neal at fl¡de en placerlng¡
Þa'' vl. hJafpe bâÀe os selv og telo'iek fo:cnallnlng.

Ea¡ du sâledeE en god lde, sâ herrvend ¡lg tll een

fra best¡rrelsen.

KOÌ'8'TENÐE Áff¿AT{GB4MIMA

¡r¡stu,¡.
Vi har 1 best¡rrelsen d¡øftet, on vl s}¡ulle âJsran-
gere en bustr¡r i forå¡et for at se 06 lidt om

i ko'sar¡¡ren, og dertred få et beère kendsk¿b tflr
hvad d.er sker, og hvad der ert, ekal ske. Vi lcun-
ne så slutte a.f I forsanlingshuset ned ka.ffe, og
hvÍs der er lnteresse, en dfskussion om noget af
det vl har set.

SaÐkt EanebåJ.

Ja, det er nåske lidt tiê-
Ilgt at tsrke Få Skt. tÊr¡s
bâ,l nu hvor temmetret
atadt6: IÍCgpr oüùr{ng 0-
¡nmktet¡ mn der er Jo en
del der akaL anangeree,
hvle der e¡ l¡teregge for
noget eâdånt, Vt vll nêget
gerÀe bave nedlemerre ned
p¿l r{d, Eer er en uùfop
dring, kon ned gode fdeer"
Vi tror I besùyrelsen, der
vll tzæe stor lnterêsÊe
for ta¡ken - Yi får se.

Eenvendelse og ld.eer tÍI. P.ÍIì,J.

Næmers o¡n dlsge ¡eangenenter:
Se opslaå de sædvânIíge stgôer.

.
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UOSTYKNINGEN VED DIGEVÆNGET

Da nangÞ beboere, fseæ pâ Dlgeysr€pt, t¡ar henxreodt
etg ttl nedLær af ærrfehederådet fo¡ at fâ be-
eller af,lrlaftet r1'gÊerne ved¡ø¡ende den eventu€It
ulwilgt bebyggBlse pê Dfgwæept, hað uenfgheds-
rfhet l\¡ndet det :dgtt€t at græe bnlg ef hew¡adel-
¡ø fre Eerg1w Sogns Borgerforenfng for lgsnnen
blEdet at orlcnt€!'B @ lâgso.
Sou bek¡mdt hrr Ecrçlcv nmfuhølcråd sk¡eçet altrt-
¡edd¡l ned S¡nrekasss¡¡ Jqd, og Eolf€fæd on k¡b.
af, dø glô¡ts ÈyamsJor{, ¡û Prreteoa,rtenr tll r¡a[-
st¡¡hf¡S aenest J nåneôoc cftæ de kJ¡ka1lgo üVT-
d.fghed.era godkdelee.
I fehn¡¡¡ nâned blæ der fra Stlftet J¡dbudt tt1
et åstedsmøde nellem Stlftet og Stlftete rådgfverø,
Natlon¿lm¡.seet, IH:ckegårdsackfteH, (g1. Byenfu¡gs-
faspekËør, ProrEttudyalget og Eerslenr nenLghedsråd.

Pâ dette nød.e b1ar der fra Hationa.Lquseet oplyst,
at der onlctng en gtavhøJ er fredet et a¡eal ured
radlus loo n'. Dette var lk*e blsvat overholdt, og
en medbragt ekftse vl.ste at 15 a.f trusene på ltge-
rrænget va¡ u1o¡ligt opført, sâfreut der ildce fore-
1å en dlspensation.

Ér deputatl.on kørte herefter på Rådhuset og fore-
lagüe sa€en.

Der vlste det sfg, at man vedr. den I, udstylcrirrg
ha¡¡ite et slciftllgt tilsagn fra frednfngsnwnet,
og al landlnepelctøren her¡vlEte tll deru¡e i udstyk-
nilg nr. 2.

Den 1o. sa¡te afholdtes et nøde I EaÀe¡sley med
de sa@€ indbudte. På dette nøde blev oplyet, at
naa fldre vtlle give tflladelee tfl den rlye udetyk-
nJng før en wentuel dis¡nnsatfon for de allerede
bebyggpde gnnde forelâ, og at ¡¡a¡¡ bavde overgivet
sa€pn tt1 Planstytelse og hednlx€Bst¡rrelsen.
Herslev nenlgbedsrâ"rt forelagd,e herefter slne strms-

¡runkter:

1. Det r¡¡ineltge i at sta¡te en sâdan sa€ på
de ekslsterende bebyggplser, da dlsse io i
sin tid er godkendt a.f de kirkelige qyndfgF

', heder.

2, Det r¡¡imeltgp I at vi 2 ga¡rgp ha.r søgt are-
aler onlci¡g kirken indenfor 1oo neter-
grænsen fredet, og hver gêng,fået det bevil-
get. At Benere lrlstanser rØrsr nlì ol.l-ver op-
nærkso¡n på dd loo rn. (Evorfor frede lndenfor
noget, dã¡ allerede er freûet?)

5. Ðet rr¡funellge I at bremse den nye udstylcringt
der ligger udenfor de fredede loo t¡' r og en
forktarlng omn at det er lndtrrungende nødvei¡-
digt for lIerslev at få den-ne udstylmÍng i
gang,

Vore synspr.mkter, som blev støttet af P¡ovst Clc'.-
aensenr gjorde lklce særligt indtryk, og ví bad d'er-
for de ansvarlige, hvis det bl-ev nødvendÍg"tr selv
ko¡:rne til Herslev og forklare beboe¡ne sa€sn.

Iet blev herefter pâlagt llerslev menighedsråd. i sa¡n-
arbeJd.e med. trþedericia kourrm¡ne at lave en ny 1oka1-
plan for kirken og dens omglvelserr o8 det eneste
g1ædelfge er, at Í?edericia komnune straks har vist
sig velviltig índstillet rred hens¡m tl1 udarùejdet-
sen a.f d.en r1y lokalplan. '

Det er med beklagefse, at merrigì:edsråd'et i!*e har r¡m-

Ltghed for at gøre yderllgBre for at forcere u&etyk-
nlngen, og vi rrå vlst se I øjnene, at tlette kan b1i-
ve en langvaæig-.sâ€r før tirgeng er kørt på pla{.st
ansva¡et pl¿óeret og-vl tcan fâ 'gpønt lys tÍl at gå

13
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TYRAD$VALü[T

Herslev omådet kar¡ nu glæde sig over at have ikke
rn:inqire end ! neùIem¡ser i b¡nrådet:

Inger Ðavidsen, Søren Skov og Gunrur ChrÍstfa¡¡sen.
Vi øneke¡ jer tilì.ykke ned. valget.
Iøvrtgib, vil vl rneget gerne opfordre Jer til ved en-
lnrr^¡ a{r¡^å 'l ^-i11.'L^¡ ^! Fl-¡--^ L -- -' l..ì - t- L tlo I
::ïU- U-r y-. 

-vr¡r¿-ÞÞrv¿ ev v¡É¿lU ¡¡q¡ ! V¿qUE Vr l4ÞLC

kan vi ).lgefrem lave en fast nrbrik ned meddelel-
ser fra vore b¡rrådsnedlemìer. 

Ep

flt?s¿ê v x iasr(êâ/

ê, d; lret 3 s&Y

ag alltg furyt d¿¿. ¿aì

tt lêrrù êt 3tÊ hra^d'

rí hørl

å*ry Arerhgc l4-JL
bary g sr^+ t2-22
úþætcv Kùúe*i 5o

7¿f. 56 Ot g2.

HEPst Ev sAvvlE{,X

fAs¡ßCtQ- g 9ltEþ{CQ-
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Vttl þvn, trltUtet

ît/ 560090 
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Hans. .Parn lluls*"
rt/.560044

I

Iirlførelge af clel- og totaLentrepri ser-

indenfor såve1

IandbrugabYggeri 6or.r¡

fareelhusbyggeri. 
'

Vi yrlar Liem økonomisk

v.ådgívning og vûr

tegneatue etår t11

råatgneO nrerJ ingeni ørf a 61ig

blstand.

HTRSLTV HANDELS -
OG INGENløRFlRMA ryj

?ooc FRni)r.;FrcfÂ. rl.f. ¡i60014
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Ko.nt l¡gen t oolot?sl¡n lnÂ.

ort llgentoPlcærmilg be s ø-
t vf fkke b:æffer jer

gârokort, og dette beder
betali¡g'

Kontlngentet udgpr for Ì¡a.lvâ¡et rþ tll 1o/6 1978:

Sanillekontf-ngent lcr' 25¡'
Enkeltkontingent !5r-

A¡tal meúLemrer pr. l/4 1978 - 249,

Til orienteri¡g lca¡r vi oplyse, at vi ha¡ fået et tíl'-

"Ln¿ 
pa lc' )oór- fra Sparek'assen i }ìrederícía'

På gnrnd af fælles Ínteresse rned ¡oto:¡¡ejsgrappen
h""ît ydet et tflskr¡d på ]s. Soor- tÍl deres arbejde
frenover. ?¿}

øI{ONOMI.

Ja, det er et ked'e1igt eumel især for vor kasserer'
Vi har derfor drøftet betaLfurg ved vore êrtâll$€merr"

t"". ii vil bestræbe os på atr gøre' d'isse så bil"lieË

"åÁ-t"f$, 
og derfor, sã vfdt det kan l-ade sÍ"g gøret

gratls fãr'vore nedl-effner, iter' eLlers taep sti[ing
fra eag til sa8. 

ITJ

ForeF,l¡eens Þestlfelse .består af følgende ¡

01e Davld.sen
Jørn 3¡a¡,k }[ilc]e1een
Krrud Erik Jensen
Poul Þlk Petersen
Fi¡n Pedersen
Eli Pa€h
Per Thorsted Jensen

REDATTTOI{

Eli Pagh
I,iaria¡ure Brogaard
Asger Ch'.ristensen Veje

tr'i¡m Pedersen
Jøxn Ban]r- I'iildcelsen
Karin Rask hmd

(rnodta¿:er indlæg ti1 bladet)

(henvendelse vedr. a;rloneer
tlf.56o15c)

forng¡rd
næstfolsand
selaretær
ka.sserer

56oo97
56289o
56oIo4
56o162
562714
562to5
,62242

OD

.IBI'Í
IG.'
PEP
rp
EJ:

PTJ

!--+-;:r. ^.: ,

E!ÃfrflE FR IS GT R
T I- MODERNE HARPLEJE
REKLIPNING EFTE R AF TA LE

rLF5(6('1E^2

n

A.L

HERSL V BYGADE !|E'

HE

ELSEEEITH PETERSEN

fr¿f l fø/'rRåR-
OG SNÊDKËR -
REPA RATTON EP
?, THOnevßD 9J,/:ser¿

7O M pt R HE SÍUC
êA. Raâ8Yet ?2
7¿n 5é22 +2

'fØBffi&FËÞCfu Jensen'
lþIonía[ q ïeen krø¡'ø

llercl¿t KirÉen¡ 5 e
Ttl 5 6 0027.
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