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Jersie Bystævne 2022 

Bystævnet i Jersie Landsbylaug afholdes torsdag den 17. Marts 
2022 kl. 19.30 i Jersie Forsamlingshus. Inden selve stævnet vil 
der mulighed for at nyde en dejlig middag. Spisningen starter kl. 
18.00 

Dagsorden for Bystævnet ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Oldermanden aflægger beretning 
3. Skatmesteren aflægger regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bylaug 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

Ad punkt 6. valg af bylaug er følgende bestyrelsesmedlemmer på 
valg: Per Hangaard, Anette Pedersen, Børge Hansen og Majbritt 
Lindkvist Pedersen. Derudover er 2. suppleant (pkt. 7) og revisor 
(pkt. 8) på valg. 
Ifølge § 11. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal 
afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden 
Bystævnet. 

Middagen koster 100 kr. og tilmelding skal ske til Charlotte på tlf. 
21296947 eller charlotte.jersie@gmail.com senest Torsdag den 
10. marts januar 2022. Betaling foretages på selve dagen. Drik-
kevarer købes i baren. 



Fastelavn  

Den 27. februar er det fastelavn. Det fejrer vi som sædvanlig med 
Gudstjeneste kl. 10.30 i Jersie Kirke. 

Bagefter er der tøndeslagning for alle aldersklasser, på parke-
ringspladsen foran kirken.  

Når alle har slået katten af tønden er der fastelavnsboller, kaffe, 
the og cacao i menighedshuset.   

 ”gam-
le” skole 



Jersie Landsbylaugs bestyrelse 
Oldermand 
Niels K. Nielsen, Skolelodden 24, niels@nkn.nu, 4058 4342 

Viceoldermand  
Per Hangaard, Møllebakken 19, perjh@me.com, 5154 7045 

Skatmester + webmaster 
Charlotte Jørgensen, Ndr. Byvej 19, charlotte.jersie@gmail.com, 2129 6947 

Skriverkarl  
Anette Pedersen, Solvej 3, anpe1307@gmail.com, 2443 6498 

Materialeforvalter 
Thomas Krogh, Sdr. Byvej 25, thomaskrogh@privatmail.dk, 2138 9459 

Bymand  
Børge Hansen, Ndr. Byvej 7, bahlii@hotmail.com, 4055 7213 

Bymand  
Majbritt Lindkvist Pedersen, Solvej 10, maj_er@hotmail.com, 2028 1772 

1. suppleant  
Peter Westermann, Søndre Byvej 33A, pjsw@mek.dtu.dk  

2. suppleant 
Lærke Hansen, Højdevej 5, kristine.laerke.hansen@gmail.com, 24941465 

Det koster 150 kr. pr. husstand om året og beløbet kan indbetales på 
konto nr. 9077 – 4582787811 eller på MobilePay 77524. 

Facebook og website 
Det er Landsby lauget der administrerer landsbyens side på facebook, 
samt byens hjemmeside. Du kan finde dem: 

  Jersie landsby                   Jersieby.dk
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