Støt op om arbejdet i
Bonderup Borgerforening

Meld dig ind !!
Kontingent 2014

JUNI 2014
BONDERUP
BORGERFORENING

Nyhedsbrev

Sankt Hans fest

Husstand kr. 250,Pensionister kr. 125,Kontonummer
9070 1623730561

23. juni kl. 19.00
Anlægget i Bonderup

BESTYRELSEN

Bålet tændes kl. 20.30

BONDERUP BORGERFORENING

Kommende

arrangementer
”Sankt Hans”
23. juni i anlægget
”Sommerfest”
16. august i anlægget
”Juletræet tændes”

Formand:
Anne Nøhr Ringgren
Tlf. 98215098/22568717 · Mail: ringgren@email.dk
Næstformand:
Torsten Kraghede-Jensen
Mobil 40645610 · Mail top@privat.dk
Kasserer:
Janni Randers
Tlf. 61356972 · Mail: kennelcarjan@yahoo.com

1. søndag i advent på
torvet

Sekretær:
Helene Kejser
Tlf. 21451015 · Mail: ahk65@hotmail.com

”Sportsuge TIF98”

Kim Jacobsen
Tlf. 40459823 · Mail: kj@fjerritslev.peugeot.dk

Vi vil gerne på Idrætsforeningens og Borgerforeningens vegne opfordre alle til at deltage i
Byfestoptoget, der starter fra Bonderup

Lørdag den 5. juli kl. 13.00

Optoget, der er startskuddet til afviklingen af
sportsugen i Trekroner Idrætsforening, er en
festdag for hele området. Så pynt en cykel, klæd
jer ud eller gå bare med for fornøjelsens skyld og
støt op om dette festlige indslag.

Helena Larsen
Mobil: 23951480
Mail: helena.h.larsen@danbolig.dk
Brian Karstrøm
Mobil 20278848 · Mail: briankarstrom@gmail.com

Der kan købes
kaffe, vafler, hotdogs,
øl og vand fra
pølsevognen
Stole medbringes
Alle er meget velkomne
Gratis entre
Denne aften kan der også købes billet
til sommerfesten 16. august til særpris

I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet til forsamlingshuset

Arrangør.: Bonderup Borgerforening

Sommerfest lørdag 16. august 2014 i anlægget
Også i år afholdes der Sommerfest i Bonderup. Det endelige
program er endnu ikke fastlagt, men aktivteterne er i samme
stil som sidste år, hvor festen starter om eftermiddagen med
Gade-fodboldturnering, Kaffe-kagebord, snobrødsbagning og
trylleshow. Om aftenen er der fællesspisning med grillet gris
med tilbehør og 80-90ér musik.

Aktivitetshuset

Ren By dag
Traditionen tro blev der afholdt “Ren By Dag” i Bonderup.
Arrangementet blev afviklet lørdag den 26. marts og ca. 40
børn og voksne brugte formiddagen på at færdiggøre det nye
Aktivitetshus ved bla at male, lægge fliser, plante, slå loft op
og lave træterasse. Desuden blev der malet legeredskaber på
legepladsen, ryddet skrald i gaderne og sat det nyindkøbte telt
op på byens P-plads.

Køb din billet til Sankt Hans festen eller inden 1/7 til nedsat
pris. Voksne kr. 100,- Børn 3-12 år kr. 50,-. Efter 1/7 kr. 125,(Børn 3-12 kr. 60,-)
Bestil billet allerede nu ved at henvende dig til en af følgende
fra bestyrelsen: Torsten Kraghede-Jensen, Helene Kejser, Kim
Jacobsen, Brian Karstrøm eller Janni Randers. Telefonnumre
findes på bagsiden

Teltet skal anvendes til byens sommerfest, og der er lavet aftale
om at TIF98 også anvender det til den årlige sportsuge. Dagen
blev afsluttet med gratis pølser til alle fremmødte. Tak til alle for
en knaldgod indsats.
Har du lyst til at se en film optaget af Leif Madsen fra Ren By
Dagen, så kan du finde den på vores facebookside: Bonderup
Borgerforening.

Renoveringen af Aktivitetshuset nærmer sig sin afslutning.
Rammerne for vores fælles hus bliver rigtig flotte og er et
byggeri af god kvalitet. Det er noget vi kan være stolte af i
Bonderup. Mange har lagt kræfter i huset. Det har været en
stor opgave at løfte for byen, og det har kun lykkedes ved
fælles hjælp. Snart er vi i mål. Det kan vi glæde os over og god

kvalitet tager bare længere tid at udføre.
Straks efter vil Råd & Dåd være til stede i huset, og vi kan alle
begynde at bruge huset på forskellig vis.
Stor tak til jer der gang på gang stiller op for at hjælpe. Det har
stor betydning for byen og for vores fælles aktivitetshus.

Minigolf-projektet

En venlig opfordring

Bestyrelsen arbejder sammen med en gruppe frivillige omkring
etablering af en 9-huls minigolfbane. Banen kommer til at
ligge lige omkring Aktivitetshuset. Banen har fået tilskud fra
Jammerbugt Kommunes landdistriktspulje på 25.000 kr. og
samtidig sælges der sponsorater for at finansiere opbygningen
anlægget. Indtil videre er der solgt 5 sponsorater (huller til
banen) Er du interesseret i at sponsorere et hul så kan du rette
henvendelse til Torsten Kraghede-Jensen.
Et spændende projekt der vil skabe liv omkring huset.

Vi er blevet kontaktet at en
borger, og vil hermed gerne
viderebringe en venlig
opfordring om at alle husejere
renholder deres fortorve, så vi
alle bidrager til at Bonderup
fremstår ren og pæn.

Har du lyst til at være med til arbejdet omkring etablering, så er
du velkommen til at kontakte Brian Karstrøm

Mountain-bike - vandre- og løbestier
Arbejdet med kombineret mountainbike, vandre- og løberute er
godt igang. De første lodsejere har nu sagt ja til at være med
i projektet. Arbejdsgruppen har været en tur i terrænet, hvor
mulighederne for stierne forløb blev overvejet. Planen er at
ruterne skal have sit udspring fra Aktivitetshuset - langs dalen
og videre nord- og østpå via private jorde, hvor de også skal
forbindes med en skovlegeplads. Den flotte natur, der omgiver
Bonderup ser vi i bestyrelsen som et aktiv, der giver mulighed
for udvikling i området. En udvikling, der skaber attraktive

hverdagsrammer og forhåbentlig kan inspirere nye familier til at
bo her. En bosætning, som også understøtter det øvrige skoleog foreningsliv.
Har du lyst til at se en film fra turen i terrænet, så kan du finde
den på vores facebookside: Bonderup Borgerforening
Har du spørgsmål eller har du lyst til at være med til at arbejde
med projektet, så er du velkommen til at kontakte Anne Nøhr
Ringgren mobil 22568717

