Årets gang i Bisserup i 2018 - en kalenderhilsen fra Bytingets arbejdsudvalg.
Vi har i arbejdsudvalget nu fastlagt årets aktiviteter og fordelt arbejdet mellem os.
Så du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved de arrangementer, du vil være sikker på at huske i
2018.
Hvert arrangement har en tovholder, og hver tovholder har en arbejdsgruppe tilknyttet.
Arbejdsgrupperne
får heldigvis ofte hjælp af andre frivillige bisseruppere, når arrangementerne skal gennemføres. Og vi
håber
fortsat på stor deltagelse ved årets aktiviteter.
Tovholderne vil sørge for, at der kommer information om tid og sted for det enkelte arrangement her i
Bytingsbladet, på bisserup.dk og på bisserup bytings facebookside.
Endvidere vil tovholderne meget gerne kontaktes, hvis nogen af jer har gode ideer/ tanker i forhold til
aktiviteterne!
Bisserupfesten er aflyst i 2018, da vi i arbejdsudvalget finder, at der er behov for at nytænke traditionen.
En lille gruppe - Annalisa Leonardo Pedersen, Alice Jelen, Jette Elverdam - er gået i tænkeboks, og vi
forventer at være klar med bisserupfest igen i 2019.
Vi glæder os til at se jer til:
Strandrensning, søndag d. 22.april 2018. Strandrensningsdagen koordineres med Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Hold Danmark rent". Kirsten Møldrup er tovholder på
affaldsindsamlingen,
og Erik Holmgren er tovholder for den forplejning, der gives, når stranden er renset, og affaldsposerne
fyldte.
Skt.Hans arrangement, lørdag d. 23 juni 2018. Jakob Egeskjold er tovholder.
Loppemarked, lørdag d. 7. juli 2018. Sanne Nielsen er tovholder.
Halloween, onsdag d. 31. oktober 2018, hvor det er Sanne fra Strædet, der er tovholder.
Bytingets Årsmøde, fredag d. 9. november 2018, med Andres Eskjær Jensen som tovholder.
Julecafe, søndag d.25. november 2018. Her står Annalisa Leonardo Pedersen og Andres Eskjær
Jensen
for arrangementet.
Julelystænding, lørdag d. 1. december 2018, med Jakob Egeskjold som tovholder.
Solhvervsfest, fredag d. 21. december. Lone Langkilde og Jette Elverdam er tovholdere.
Viseaftener med Viseværterne. Erik Holmgren er tovholder og melder datoer ud.
Mange hilsner fra Bytingets arbejdsudvalg -

