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Kære Ulfborg Kirkeby 
Fra bestyrelsen 

Så gik 2017 og 2018 er godt i gang. Bestyrelsen takker 
for et godt år, hvor ’Lige én gang til’, Skt. Hans, Projekt 
Ny Bålhytte, Åben Scene og en (forhåbentlig) ny 
juletradition var noget vi mødtes om. Vi håber at I også 
vil støtte talstærkt op om vores tiltag i 2018.  

Tak for tilskuddet 
Fra bestyrelsen 

Vi vil gerne her igennem takke Ulfborg Sparekasses 
Fond for tilskud til modernisering af vores varmeanlæg 
i Huset, det er tvingende nødvendigt hvis vi fortsat skal 
have råd til at drive det. Arbejdet bliver påbegyndt 
snarest. Herudover vil vi gerne takke Sparekassen Thy 
for tilskud til annoncer i Torsdagsavisen.   

Generalforsamling & Billeder 
Fra bestyrelsen 

Mød op til Generalforsamlingen og giv Jeres mening til 
kende! Ønsker I at bruge huset, eller ønsker I at vi skal 
arbejde på at sælge det og bruge pengene på noget 
andet i sognet? Har I andre idéer? Hjælp os desuden 
denne aften med at sætte navne på nogle gamle 
billeder inden vi afleverer dem på Lokalhistorisk Arkiv. 
Det er VIGTIGT at vi er fælles om det der sker i sognet. 
Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag d. 7/3-2018 
kl. 18:30 i Huset (bliver annonceret i Torsdagsavisen). 

Årsplan (foreløbig) 
Fra bestyrelsen 

Januar: Avisen udkommer 
Februar: Bajere & Biksemad 
Marts: Generalforsamling 
April: Rengøring af Huset og Legepladsdag 
Juni: Skt. Hans 
Oktober: Åben Scene 
November: Juledekorationer og julehygge. 
OG midt i det hele udkommer der måske en avis mere. 
Følg med på www.ulfborgkirkeby.dk eller facebook. 

Præsentation af bestyrelsen 
Fra bestyrelsen 

Formandsparret: Jens og Tina, Lille Vejstrup. Jens er 
kom her til i 2013 fra Ulbjerg ved Viborg. Jens er født 
på Djursland og har boet rundt i Jylland. Udannet 
landmand og er nu gravemester ved Ib G., Lemvig. Blev 
i 2015 gift med Tina som næsten bliver betragtet som 
indfødt, da hun kom fra nabosognet Råsted for 24 år 
siden og bosatte sig på Lille Vejlstrup. Tina er udannet 
gartner og holder til dagligt kirken og kirkegården ren i 
Ulfborg Kirkeby. 

Legepladsparret: Tonny og Signe bor med deres lille 
familie, Sebastian på 8 år og Kristoffer på 1 år, på den 
nedlagte ejendom Vester Refsgård. En stor del af deres 
fritid bruger de på at renovere den gamle gård. Begge 
er delvist vokset op i Ulfborg Kirkeby. De har et ønske 
om aktivt at støtte det lokale liv. Tonny og Signe bruger 
selv flittigt legepladsen med deres børn.   

Forsamlingshusparret: Vi hedder Lone og Erik Sørensen 
og er henholdsvis 53 og 59 år vi bor Lystlundvej 15. 
Lone er førtidspensionist og Erik går langtidssygemeldt 
efter at han var i en alvorlig arbejdsulykke tilbage i 
2015. 

Sekretærparret: Torben og Henriette. Vi er et yngre 
par, der sidste sommer købte den gamle præstebolig i 
Ulfborg Kirkeby. Vi havde en drøm om at flytte til et 
fredeligt og børnevenligt område med højt til loftet og 
trygge rammer for vores to piger, Anna og Iben. Da vi 
så præsteboligen og området, var vi slet ikke i tvivl. Vi 
arbejder begge som lærere og startede i nyt job efter 
sommerferien i 2017. Torben arbejder på Tim skole og 
Henriette på Tarm skole. 

Kassererparret: Tonny & Helle – takker af efter 6 år i 
bestyrelsen. Det har været en fornøjelse, men nu skal 
vi videre. Måske er I de næste der skal have indflydelse 
på hvad der sker i sognet? 

Bajere & Biksemad 
Fra bestyrelsen 

Fredag d. 2/2 2018 mødes vi i Huset 
over en gang Bajere & Biksemad. 
Prisen er kun 100 kr. for biksemad, 
dessert og kaffe.  Drikkevarer kan 
købes i baren til fornuftige priser. 
Tilmelding senest d. 20/1 – til Jens på tlf. 30356660 
(mellem 17 og 20) 

Vi glæder os til at se Jer.   

HUSK AT I SKAL VÆRE MEDLEM AF FORENINGEN 
FOR AT HAVE INDFLYDELSE!  
DET KOSTER KUN 100 KR PR. HUSSTAND. 
Kontonummer til indbetaling: 9859-0003796396  
– eller MobilePay til 90925 
OBS! Angiv adresse + mailadresse + telefonnummer ved 
overførslen, tak.  


