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Vær med i lokalsamfundet

Vi har en vinder!

Skrevet af Pernille Manicus, p.manicus91@gmail.com
Ulfborg Kirkeby er et lokalsamfund, hvor der er plads til
alle – ligeledes gælder det for avisen og foreningen.
Derfor vil vi på redaktionen og i foreningen gerne
opfordre dig til at bidrage. Det kan du gøre på flere
måder; bliv medlem af foreningen for blot 100 kroner
om året (pr. husstand) eller send billeder, idéer eller hele
artikler til os på redaktionen. Så kan du få indflydelse på,
hvad der sker her i Kirkebyen, og hvad naboerne skal
læse næste gang avisen udkommer.

Skrevet af Pernille Manicus, p.manicus91@gmail.com
I sidste udgave af avisen inviterede vi til en
navnekonkurrence, hvor læserne kunne sende deres
forslag til foreningens nye navn og logo ind. Vi har nu
fundet en vinder, blandt det ene forslag vi modtog. Vi
forbeholdt os retten til at ændre eller lade os inspirere
af de indsendte forslag, og nu kan vi præsentere det nye
navn og logo for én samlet forening i Ulfborg Kirkeby.
Logoet bliver inden for det næste stykke tid
præsenteret på hjemmesiden og på Facebook. Den
heldige vinder af navnekonkurrencen er Marius
Østergaard. Tillykke og tak for dit bidrag!
Præmieoverrækkelsen foregår d. 28 november, når
cykelstien indvies i Ulfborg Kirkeby.

For at blive medlem i foreningen skal du sende følgende
oplysninger til info@ulfborgkirkeby.dk:
Kontaktpersonens fornavn, (mellemnavn), efternavn.
Gadeadresse, postnummer, by, e-postadresse,
telefon/mobil.
Kontonummer til indbetaling af kontingent: 76705845370

Forslag, billeder og andet til avisen sendes til
p.manicus91@gmail.com.

Foreningsliv
Skrevet af Gunnar Saxhaug
For bare 50 år siden var der i Ulfborg Kirkeby et væld af
foreninger:
Husmoderforening,
Skytteforening,
Sangforening, Sogneforening, Gymnastikforening,
Jagtforening osv. I 2014 var der to foreninger tilbage:
Ulfborg Kirkeby Sogne- og Gymnastikforening og Ulfborg
Kirkeby Forsamlingshus. Den 17. februar 2015, blev der
afholdt et fælles bestyrelsesmøde for disse to
foreninger. Under mødet blev der nedsat en
strategikomité med det mandat at udarbejde forslag til
en sammenlægning af foreningerne. Komitéen bestod af
Helle Manicus fra Forsamlingshuset og Gunnar Saxhaug
fra Sogneforeningen. Hensigten med sammenlægningen
var bl.a. at styrke samarbejdet i Kirkebyen ved at samle
vores fælles interesser. Og ikke mindst for at forsætte og
udvide aktiviteterne rundt om et levedygtigt
Forsamlingshus. Komiteen ved Helle og Gunnar leverede
sine ligelydende betænkninger, der gik ud på en
anbefaling om at sammenlægge de to foreninger. Begge
foreninger
afholdte
sine
ekstraordinære
generalforsamlinger, hvori begge enstemmigt bifaldt en
sammenlægning. Sammenlægningen fandt sted på et
konstituerende møde i maj måned. Udfaldet af mødet
kan læses på http://www.ulfborgkirkeby.dk/, hvor du
finder et link til processens dokumenter.
Det var historien om Ulfborg Kirkebys mange foreninger,
der i 2015 blev til én forening. I næste udgave af avisen
bringer vi historien om Ulfborg Kirkeby – det lille
lokalsamfund om kirken.

Tak til ’Sparekassen’
Skrevet af Helle Manicus
2015 var året hvor Ulfborg Sparekasse lukkede. En æra
er slut og torsdag eftermiddag bliver aldrig som den
tidligere har været. Siden 1869 har ’Sparekassen’ været
en central del af livet og foreningslivet i Ulfborg Kirkeby
og ikke mindst altafgørende for driften af ’Huset’. I
næste udgave vil vi give læserne et større indblik i
Ulfborg Sparekasse, og hvad den har betydet for
lokalsamfundet og dets beboere. Fra Foreningen skal
lyde et hjerteligt og dybtfølt tak til ’Sparekassen’ og
dens ansatte gennem tiden.
Nyheder fra dit lokalsamfund
×

×
×

×

×

Vores legeplads har fået nyt gyngestativ, og
henover vinteren forventes en shelter/bålhytte opsat.
Foreningen arbejder på at erhverve en
hjertestarter, som skal sættes op i Kirkebyen.
Åben Scene i oktober var en bragende succes
med over 100 fremmødte til en hyggelig aften i
underholdningens tegn.
Husk at Kirkebyen er blevet digital på
http://www.ulfborgkirkeby.dk/ og bliv medlem
af Facebook-gruppen ”Ulfborg Kirkeby”.
Her kan du blandt andet se føromtalte referat,
hvor to foreninger blev til én. Du finder også
informationer om Ulfborg Kirkeby samt skønne
billeder fra de arrangementer, der bliver
afholdt.
Søndag d. 28. november indvies cykelstien. Hold
øje med dagspressen og følg med på Facebook
for flere informationer om arrangementet.
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