
1996

9.11. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
10.11 Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

7.12 Juleskovtur

1997

9.2. Fastelavnstøndeslagning
14.3 Forårsfest
11.4. Generalforsamling i Sognehuset kl. 19.30
14.5 Vedligeholdelse
15.5. Vedligeholdelse
21.6. Jubilæumsfest
23.6. Skt. Hansfest

Forud for hvert arrangement sender det arrangerende udvalg detaljeret
program til alle medlemmer - og håber naturligvis på stor tilslutning!

Aktivitetskalender 1996-97

Nyt fra

STORHØJ Beboerforening

18 Oktober 1996



Nej, ikke det Højbjerg, men et andet
Højbjerg, som ligger på den fynske
halvø Hindsholm nord for Kertemin-
de.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for da-
gene 22., 23. og 24. august 1997. Nærmere
oplysninger om turen vil komme på et senere
tidspunkt.

Anegen, Knud, Tove og Helmer

Storhøjturen l997 går til Højbjerg

1996-turen gik til
Læsø
og alle 24, der var med, havde rigtig man-
ge gode oplevelser i de tre dage, turen
varede: en herlig tur med naturvejlederen
Svend til Rønnerne med de sjældne plan-
ter og saltsydehytten, en hyggelig travetur

i Højsande, for ikke at tale om turens kuli-
nariske højde-punkt, galla-middagen lør-
dag aften, med ekstemporeret underhold-
ning. Vort kulturelle behov blev tilgodeset
med et besøg på den gamle museumsgård
med det imponerende tangtag, og med et
besøg i Uldstuen, som fristede med varme
ting til den kommende vinter.

Et vemodigt farvel
til Vesterø Havn

Ved brønden i den

gamle museumsgård



***
Vigtig meddelelse til

alle Storhøj’ere ***

Storhøj Beboerforenings 25 års jubilæum

markeres ved en stor teltfest på fællesarealet
lørdag 21. juni 1997

Festen henvender sig til alle nuværende og
forhenværende Storhøj-beboere, også til dem,
som har haft deres barndom og ungdom på
højen (vore børn, altså).

Invitation vil blive udsendt i december.

Gør følgende, allerede nu:

� 1) Reserver weekend’en og sørg for, at
hjemmeværende og fraflyttede børn gør ligeså.

� 2) Meddel ufortøvet festudvalget adresser på
fraflyttede naboer, som bør have tilsendt invitation.

Festudvalget

Kontingent
Med dette nyhedsbrev følger et giroindbetalings-
kort, som vi beder dig betale snarest muligt, og helst
senest den 11. november. Kassereren har været lidt
rundhåndet i år og givet nogle måneders ekstra kre-
dit. Han håber så, at du kvitterer med at betale til ti-
den, såhan undgår at skulle sende rykkerskrivelser.



STORHØJ Beboerforening
Vedligeholdelsesudvalget

Ordensregler
for bålpladsen

1. Jord, sten, murbrokker o.a. ikke-brændbart mate-

riale må selvfølgelig under ingen omstændigheder

anbringes på bålpladsen.

2.“Kompost-affald” (plænegræs, afklippede kviste

og andet tilsvarende) må ikke bringes til for-

muldning på bålpladsen; hvis man ikke selv kan

bruge mulden, kan det pågældende affald placeres

yderst i hegnet.

3. Tilbage bliver egentligt, til bålet egnet materiale:

grene, træstubbe uden jord, osv. Dette placeres så

tæt på bålpladsens centrum som muligt.

4. Intet affald må placeres uden for stensætningen.

Ovenstående regler repeteres, fordi de - skønt velkendte - ofte til-
sidesættes. Forud for den seneste afbrænding (22.9.) gik nogle uger,

hvor en repræsentant for vedligeholdelsesudvalget næsten dag-
lig brugte tid på at rydde op efter ivrige, men nonchalante bru-
gere. Det må være muligt for brugerne selv at afse de par minutter,
som sagen kræver, - til fælles glæde og for at undgå en skidt sam-
vittighed.
- I øvrigt er ikke-medlemmer naturligvis velkomne til at benytte
bålpladsen - og medvirke til, at reglerne efterleves.


