
    << Nyt fra Lindeballe.dk >> 
          Jubilæumsnummer 
  Uddrag fra nyhedsbrev 1 - 100 
 
Sådan her startede det: 
 
Nummer 1,  17. september 2007.  
 
Ideen i  << Nyt fra Lindeballe.dk >>  er, at vi en gang om måneden (mindst) vil sende en hilsen til dig. I 
denne hilsen vil vi gerne fortælle om kommende aktiviteter i lokalområdet, samt gøre opmærksom på emner 
på Lindeballe.dk ….. og i øvrigt skrive om emner fra lokalområdet.  
 
Vi håber med det her initiativ, at skabe ”mere liv på Lindeballe.dk” …. få foreninger, klubber og 
enkeltpersoner til at sætte kommende aktiviteter på Lindeballe.dk … så vi alle kan se hvad der sker og skal 
ske her i Åst, Uhe og Lindeballe. 
 
Vi vil udsende  << Nyt fra Lindeballe.dk >>  i foreløbig en forsøgsperiode på et par år. Vi vil gerne have 
dine kommentarer og ideer til de kommende numre. Vi ( Anna og Gudmund ) vil udsende  denne hilsen i 
perioden, du er mere end velkommen til at sende os en besked på mail, vores mailadresse er: 
anna.gudmund.nielsen@mail.dk  
 
Nummer 2,  8. oktober 2007.  
PC kursus i Net Cafe’en er startet den 3. oktober 2007  med de første 16 kursister.  
……….. der er allerede nu 39 tilmeldinger, det er flot. 
 
Nummer 3,  26. november 2007. 

 Midt Vest Bredbånd fortæller, at som planen er lige nu, forventer de at etablere fiberforbindelse i 
vores område til ca. 100 husstande i november 2007 og til ca. 150 husstande i december 2007. Den 
egentlige opkobling (opstart) af systemet vil finde sted fra uge 1 til uge 6 i 2008.  

 Måske sku’ vi holde julehygge i butikken / Net cafe’en i et par timer en aften tæt op til jul … så vi 
lige kan få sagt ”God Jul” til hinanden, hva’ synes I ? 
 

Nummer 4,  19. december 2007.  
 Lindeballe jul …. Der er åbent i butikken / net cafe’en fredag den 21. december 2007  

fra kl. 19.30 til kl. 21.00 … så vi kan ønske hinanden god Jul, se mere her Lindeballe jul .... 
 
Nummer 5,  8. januar 2008.  

 Gule ærter i Lindeballe forsamlingshus. Ældregruppen i Lindeballe, Åst og Uhe afholder 
dette arrangement tirsdag den 15. januar 2008 kl. 18.30.  

 
Nummer 6,  19. februar 2008.  

 Lindeballe borgerforening har lagt nogle nye og meget smukke billeder ind på deres ”forside”, du 
kan se dem her  Smukke billeder fra Lindeballe 
 

Nummer 7,  7. marts 2008.  
 Møllebjerg Rideklub, udvidet D – stævne, afholdes lør/søn den 29./30. marts 2008,  

se mere her …. Stort ridestævne 
 Borgermøde, landdistrikts udvikling, afholdes i Lindeballe forsamlingshus onsdag den 

16. april 2008 kl. 19.30 til kl. 22.00 … se mere her  … Landdistrikts udvikling 
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Nummer 8,  25. april 2008. 
 Byggeri af passiv hus. På Baldersvej i Lindeballe opføres over de næste par måneder 

et passivhus af Harresø Byggeforretning Aps. Byggeriet kan følges både med billeder 
og live via et opsat web camera ….. se mere her   Passivhus Lindeballe 

 De fire PC’ere i Net cafe’en blev stjålet for en månedstid siden, tyveriet er anmeldt til 
såvel Politi som forsikringsselskab. Vi forventer, at have nye PC’ere installeret om kort tid. 

 Langekarl udkommer for sidste gang om kort tid. Vi kan i den sammenhæng kun 
opfordre til at kalenderen på Lindeballe.dk bruges endnu mere  …. har du brug for lidt 
hjælp til at opdatere kalenderen, kan du jo komme til Tema aften i Net Cafe’en, der 
afholdes onsdag den 28. maj 2008 kl. 19.30. 

 
Nummer 9,  20 maj 2008.  

 Nattergale tur, afholdes onsdag den 21. maj 2008 kl. 19.30. Mødested er Lindeballe Forsamlingshus  
….. se mere her   Nattergale tur  …. det er i morgen ! 

 Dameaften, afholdes lørdag den 24. maj 2008 kl. 18 til kl. 02 i Borgerhuset i Åst. Foredrag 
”Mandesprog – kvindesprog” derefter lækker buffet … tilmelding senest lørdag den 17. maj 2008.  

 Udflugt til Dyrehavsbakken / cirkusrevyen, afholdes lørdag den 28. juni 2008 …… 
…. du kan se mere her  Bakken 
   

Nummer 10,  15 juni 2008.  
 Rejsegilde, alle i lokalområdet inviteres til rejsegilde på Danmarks første ægte 

passivhus fredag den 20. juni 2008 kl. 12 til kl. 17 på Baldersvej 1, Lindeballe 
 Gudstjeneste afholdes i Lindeballe Kirke v/ Poul Viller, Give søndag den 20 juli 2008 kl. 19. 
 Gudstjeneste  afholdes i Lindeballe Kirke søndag den 3. August kl. 09.30. 

Sognepræst Jakob Legarth indsættes. 
 Der er en indsamling i gang til en afskedsgave til sognepræst Anne-Grethe Krogh Nielsen. Bidrag 

kan indbetales hos købmanden i Grønbjerg senest i løbet af den kommende uge. 
 

Nummer 11,  20. juli 2008.  
 Bestyrelsen for Lindeballe Dagligvare Butik Aps har nu gennem meget lang tid søgt at finde en ny 

forpagter til butikken …… desværre uden held. Det er nu besluttet, at vi sætter aktiviteter i gang for 
at sælge ejendommen. I den sammenhæng har bestyrelsen drøftet fremtiden for ”Butik 2 / Net 
cafe’en”. Vi ønsker at lave en lejeaftale om de to lokaler med den kommende ejer af ejendommen, en 
lejeaftale, der sikrer, at vi også fremover har et ” fælles rum” i Lindeballe til glæde og gavn for 
borgerne. 

 
Nummer 12,  23. august 2008.  

 Udflugt til marsken, afholdes lørdag den 13. september 2008 med afgang fra 
Lindeballe forsamlingshus kl. 13.30….. se mere her  Nolde museet & sort sol 

 Lindeballe Antenne forening er efter 29 års eksistens ved en afsluttende generalforsamling 
fredag den 22. august 2008 blevet nedlagt. 
 

Først 10, så nu 56 modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>  ,  måske kan vi blive langt over 100 !!! 
 
Nummer 13,  7. september 2008.  

 Sommerfest på ”Åstvej” / Lindeballe, på Lindeballe Antenne  Forenings afslutnings 
generalforsamling blev det besluttet, at vi vil holde sommerfest i 2009 … festkomiteen  
er Frida og Tage, Christa og Jørgen samt Marianne og Karl.  
 

Nummer 14,  15. oktober 2008.  
 Foredrag / causeri, over temaet ” Er der noget at grine af, når man bliver gammel ? ” 

afholdes i Lindeballe Forsamlingshus tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.30. 
 Dansekursus i Lancier, afholdes af Vejle Vesteregns Folkedansere i Lindeballe Forsamlingshus tre 

torsdage begyndende den 30. oktober 2008  …  
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Nummer 15,  9. november 2008.  
 Foredrag med temaet ”Vi og de fremmede”, afholdes onsdag den 12. november 2008  

kl. 19.00 til kl. 21.30 i Karlskov Friskole. Arrangør er FOF og menighedsrådet, du kan 
se mere her … Foredrag . 

 Årsmøde i Lolalråd Vejle Vesteregn, afholdes torsdag den 20. november 2008 kl. 19.30 
til kl. 22.00 i Borgernes Hus i Åst. De ti ”små film” om landdistrikterne i Vejle Kommune 
vil blive vist. Du kan se mere her … Årsmøde   
 

Nummer 16,  9. december 2008.  
 Gule ærter i Lindeballe Forsamlingshus, arrangeret af Ældregruppen i Lindeballe 

Åst og Uhe, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus tirsdag den 13. januar 2009 
kl. 18.30 til kl. 22.00 … se mere her   Gule ærter 
 

Nummer 17,  11. januar 2009.  
 Førstehjælpskurser er i fuld gang. Der blev to hold med i alt 22 deltagere … så nu er der 

”liv i Net Cafe’en” otte aftener i januar. Du kan se mere om kurset her …  Førstehjælp . 
 Selskabet Midt Vest Bredbånd er gået i betalings standsning torsdag den 8. januar 2009. 

Ifølge pressemeddelelse får det ikke nogen konsekvens for kundernes anvendelse af 
internet, telefoni og TV signaler. 
 

Nummer 18,  15. februar 2009.  
 Fastelavnsfest i Lindeballe, arrangeret af Lindeballe & Omegns Borgerforening afholdes 

søndag den 22. februar 2009 kl. 14.00 i Lindeballe Forsamlingshus… se mere her Fastelavn 
 Tema aften vedrørende regneark / EXCELL, afholdes onsdag den 4. marts 2009 kl. 19.00 

i Net Cafe’en i Lindeballe. Se mere her … Tema aften, regneark. 
 Tema aften vedrørende tekstbehandling / WORD, afholdes onsdag den 18. marts 2009 

kl. 19.00 i Net Cafe’en i Lindeballe. Se mere her … Tema aften, tekstbehandling. 
 

Nummer 19,  16. marts 2009.  
 Besøg på AffaldGenbrug, Vejle, afholdes tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.30. Du kan se 

mere her …Genbrug 
 Der er lige nu registreret 46 forskellige arrangementer i kalenderen ! Tag et kig i den, det 

kunne jo være at der lige var noget du skulle huske at melde dig til … 
 

Nummer 20,  27. april 2009.  
 Aften udflugt til TVSYD i Kolding, afholdes tirsdag den 9. juni 2009 kl. 17.45 til  

kl. 23.00. Tilmeldingsfrist er den 15. maj 2009. … se mere her … TV SYD  
 Sommerfest på ”Åstvej” / Lindeballe, på Lindeballe Antenne  Forenings afslutnings generalforsamlig 

i 2008 blev det besluttet, at vi vil holde sommerfest i 2009, festkomiteen  
er Frida og Tage, Christa og Jørgen samt Marianne og Karl….. det er nu besluttet at 
sommerfesten bliver fredag den 12. juni 2009. 

 
Nummer 21,  9. maj 2009.  

 Konfirmation i Lindeballe Kirke, søndag den 10. maj 2009 kl. 10.00. 
 Rundtur på Rådhuset i Vejle, afholdes mandag den 11. maj 2009 kl. 19.00 til kl. 21.00. 

Se mere her … Tur på Rådhuset  
 Naturvandring ved Omme å, Ringive, afholdes onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 til 

kl. 21.30 … se mere her …  Naturvandring  
 

Nummer 22,  8. juni 2009.  
 Sankt Hans fest i Lindeballe, afholdes tirsdag den 23. juni 2009 kl. 19.00 til kl. 22.00. 

Båltalen holdes af Falk Mikkelsen … se mere her … Sct. Hans fest  
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Nummer 23,  30. juli 2009.  
 Cykelsponsorløb, afholdes lørdag den 5. september 2009 kl. 09.00 til kl. 14.00  i 

Karlskov arrangeret af Karlskov Friskoles Støtteforening. 
 

Nummer 24,  28. august 2009.  
 Svampe-/ skovtur, afholdes søndag den 13 september 2009 kl. 10.00 til kl. 12.00 i 

Åst arrangeret af Lindeballe & Omegns Borgerforening … se mere her Svampetur . 
 

Nummer 25,  16. september 2009.  
 80-års jubilæum i Åst Borgerforening, afholdes med jubilæums reception i Borgernes Hus 

i Åst lørdag den 3. oktober 2009 kl. 10.00 til kl. 13.00 … se mere her … JUBILÆUM 
 

Nummer 26,  11. oktober 2009.  
 Sporenes dag på ”Sporet ved Lindeballe”, afholdes søndag den 18. oktober 2009 kl. 10.00 

Du kan se mere her ….Sporenes dag 
 Billedbehandling på PC … kursusstart, onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19 i Net Cafe’en. 

Seneste tilmelding er onsdag den 14. oktober 2009 …. se mere her …. PC kursus. 
 

Først 10, så nu 80  modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>  ,  måske kan vi blive langt over 100 !!! 
 
Nummer 27,  12. november 2009.  

 RLIF … 125 års jubilæum, jubilæums reception afholdes lørdag den 21. november 2009  
kl. 13 til kl. 16 i Foreningshuset i Karlskov   ….  Se mere her …. 125 års jubilæum. 

 Julemands slæberi …, afholdes søndag den 22. november 2009 kl. 13.30 til kl. 16.00. 
”Slæberiet” starter på Baldersvej 1, Lindeballe … se mere her …  Julemanden. 

 Der afholdes i øjeblikket hver onsdag aften kursus i PC billedbehandling i Net Cafe’en,  
der er 16 deltagere. 

 
Nummer 28,  13. december 2009.  

 Borgerforeningen har fået opsat en tavle med ”Opslag” ved Lindeballe Forsamlingshus. 
 
Nummer 29,  13. januar 2010.  

 Kyndelmissefest / 80 års jubilæum – Folkedans, afholdes lørdag den 6. februar 2010  
kl. 17.30 til kl. 23.30 i Lindeballe Forsamlingshus … Tilmelding nødvendig …. 
… se mere her … Kyndelmisse fest  

Nummer 30,  7. februar 2010.  
 Forårs spis og syng sammen, afholdes fredag den 19. marts 2010 kl.18.30 i Lindeballe 

Forsamlingshus.   … se mere her …..  Spis og syng.  
 I forlængelse af førstehjælpskurserne afholdt tidligt sidste år, vil der blive arrangeret en aften med 

opfølgnings/opfrisknings kursus i en tre timer,  i marts 2010. 
 

Nummer 31,  7. marts 2010.  
 Genindvielses-gudstjeneste i Langelund Kirke, afholdes søndag den 18. april 2010 kl. 10.00 

…… se mere her … Provst og kirkekor medvirker 
 Fællesspisning i Lindeballe Forsamlingshus, afholdes tirsdag den 27. april 2010 kl. 18.30 

…. se mere her …. Bjergbakkens Cabaret fra Fyn ....  
 FOTO konkurrencen løber frem til 15. marts .. se mere her … Vinter foto konkurrence. 

Du kan se de allerede indsendte billeder her …. Smukke og sjove billeder 
 

Nummer 32,  20. april 2010.  
 Friluftsgudstjeneste ved Åst Kirkeruin, afholdes søndag den 6. juni kl. 19.00. 
 I forlængelse af det afholdte førstehjælps opfølgningskursus, arbejdes der nu på at få 

en ”Hjertestarter” til Lindeballe.  
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Nummer 33,  16. maj 2010.  
 Vej festen 2010, afholdes for alle beboere på Åstvej med omliggende afstikkere i Lindeballe, 

Grundlovsdag lørdag den 5. juni 2010 kl. 18 ved Smedegaards søen.  
 Sankt Hans aften ved Lindeballegårdsøerne, afholdes onsdag den 23. Juni 2010 kl. 19.00 
 Vi arbejder på, at kunne vise en eller flere af Danmarks VM kampe i fodbold her i juni 

2010 på storskærm i Net Cafe’en. 
 Se  Ingrid Martens indlæg ”Med Mellemfolkelig Samvirke som seniorfrivillig i Indien”. Du 

kan se indlægget her  …. Senior frivillig. 
 

Nummer 34,  13. juni 2010.  
 VM  i fodbold afvikles lige nu i sydafrika. 

Vi viser nogle af Danmarks kampe på storskærm i Net Cafe’en. 
Net Cafe’en vil være åben fra kl. 19.30 og kampene starter kl. 20.30. 
Der kan købes øl, vand og kaffe. 
Første kamp, der vises, er lørdag den 19. juni mod Cameroun. 
Anden kamp, der vises, er torsdag den 24. juni mod Japan. 
Flere kampe …… ja, forhåbentligt … altså, hvis Danmark kvalificerer sig til det 

 Lindeballe Dagligvarebutik ApS under likvidation. 
Nu kan anpartsbeviserne endelig indløses ... og pengene overføres til dig  
Der er i weekenden sendt breve til alle anpartshavere, det er i den forbindelse vigtigt 
at understrege, at for at udbetaling kan finde sted skal dokumenterne i udfyldt og i 
underskrevet stand returneres gerne så hurtigt som muligt, men i øvrigt allersenest 
torsdag den 24. juni 2010.  

 
Nummer 35,  30. juli 2010.  

 Jubilæumsgudstjeneste i Langelund Kirke, afholdes søndag den 26. september 2010 
kl. 10.00 – 11.00 …. se mere her …. Fest- & Jubilæumsgudstjeneste. 

 
Nummer 36,  25. august 2010.  

 Cafe’ aften i Åst …., NYT-NYT-NYT, afholdes tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 19.00 
i Åst ….. du kan se mere her …. Cafe' aften i Åst 

 Besøg hos ”Musikgalleriet i Ansager”, afholdes onsdag den 6. oktober 2010 kl. 18.15 
du kan se mere her ……Sang og meget mere hos familien Engelbrecht i Ansager. 
 

Nummer 37,  14. september 2010.  
 Svampetur med Bo Levesen i Ringive Kirkeskov, afholdes fredag den 17. september 2010 

kl. 15.00 til kl. 18.00  ….. du kan se mere her …Svampetur i Kirkeskoven 
 Ekstraordinær generalforsamling i Foreningshuset, afholdes onsdag den 29. september 2010 

kl. 20.00 i Foreningshuset, Karlskov ….. se mere her ….Kommunal lånegaranti ?! 
 

Nummer 38,  19. oktober 2010.  
 Foredragsaften ved Flemming Kofoed-Svendsen ”Døden, sorgen og håbet”, afholdes  

torsdag den 4. november 2010  kl. 19.30 til kl. 22.00 i Lindeballe Forsamlingshus … 
… du kan se mere her ….  Tsunamien i 2004. 
 

Nummer 39,  12. november 2010.  
 Adventsfest i Lindeballe, afholdes søndag den 28. november 2010 kl.19.00 – 22.00 … du kan se mere 

her …. Gudstjeneste, julehistorie og sange fra koret. 
 

Nummer 40,  4. december 2010.  
 

 Juleaftensgudstjeneste i Lindeballe Kirke, afholdes fredag den 24. december 2010 kl. 13.30. 
 Gudstjeneste i Lindeballe Kirke, afholdes lørdag den 25. december 2010 kl. 11.00. 
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Nummer 41,  5. januar 2011.  
 
 Gule ærter og dans,  afholdes tirsdag den 11. januar 2011 kl. 18.30 i Lindeballe 

Forsamlingshus, tilmelding senest i dag  …  se mere her  Gule ærter og dans. 
 

Nummer 42,  20. februar 2011.  
 Foredragsaften, I fredens tjeneste – feltpræst blandt danske FN soldater i Libanon, 

afholdes tirsdag den 1. marts 2011 kl. 19.30 i Ringive Præstegård …. du kan se 
mere her …..  Heinrich Pedersen fortæller. 

 Forårskoncert, afholdes i Karlskov Friskole torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00 til 
kl. 21.00 ….. du kan se mere her ….  Skolens elever synger og optræder. 

 Grene Provsti har indsat nogle aktiviteter i kalenderen, aktiviteter med bla. Thyra Frank, 
plejehjemmet Lotte og Ulla K. Jessen, Hospice Sydvestjylland samt med Sigurd Barret 
 

Nummer 43,  5. marts 2011.  
 Cafe’ aften med Sigrid Møller, afholdes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i 

Foreningshuset Karlsskov … se mere her … Kaminoen i nord Spanien.  
 På Lindeballe & Omegns Borgerforenings generalforsamling her for nylig, foreslog Tage  

Hansen, at den årlige ”Vedligeholdelse / genopfriskning” af Lindeballe Forsamlingshus og  
området omkring det, må tages op igen …. det blev vel modtaget … og nu håber vi så rigtig 
mange vil være klar, når Tage indkalder til ”Arbejds-komsammen-hygge-dag”.  
 

Nummer 44,  26. april 2011.  
 Borgermøde, afholdes onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 til kl. 21.00 i Lindeballe Forsamlingshus. 

Vejle Kommune er i gang med forberedelserne til den nye kommuneplan.  
 Emnet på borgermødet er en drøftelse af mulighederne for at udlægge nye byggegrunde i Lindeballe.   

 Naturvandring, afholdes tirsdag den 17. maj 2011 kl.19.00 til kl. 22.00 hos Ina og Jens på 
Holmsgårdvej 4. Mødested er Lindeballe Forsamlingshus kl. 19.00 for cyklende eller hos 
Ina og Jens kl. 19.30. Vi skal se den smukke natur ved Omme Å’s udspring …. 
 

Nummer 45,  22. maj 2011.  
 Friluftsgudstjeneste ved Åst Kirkeruin, afholdes søndag den 5. juni 2011 kl. 19.00. 
 Aktivitetsoversigten bærer klart præg af, at det snart er sommerferietid. 

 
Nummer 46,  18. juni 2011.  
 Sankt Hans og fællesspisning, afholdes torsdag den 23. juni 2011 kl. 18.30 i Borgernes Hus 

i Åst. Tilmelding senest den 17. juni ……. Se mere her Sankt Hans i Åst. 
 Sankt Hans i Lindeballe, afholdes torsdag den 23. juni 2011 klokken 19.00 ved Lindeballegårds 

søerne. 
 

Nummer 47,  29. juli 2011.  
 Kulturhistorisk rundtur og kagekonkurrence, afholdes onsdag den 17. august 2011 kl. 19.00. 

Mødested er Lindeballe Forsamlingshus …. Museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen vil fortælle om 
Teglovn og Lindeballe Kirke … se mere her …. Lidt kultur historie 

 Cykelløbet ”Post Danmark Rundt” har i år en etape, der bringer cykelrytterne gennem  
Lindeballe. Etapen starter torsdag den 4. august 2011 kl. 12.30 i Grindsted, derefter mod  
Billund og ca. kl. 13.06 forventes de at køre gennem Lindeballe ..… derefter videre mod  
Give. Vi håber, der er mange der vil mødes ved byskiltet (Åstvej 41A) og hilse dem alle 
velkommen til Lindeballe … det ku’ da være lidt sjovt  

 
Nummer 48,  5. august 2011.  
 Cykeltur til Nepal ( 6.179 km !!!) … foredrag, afholdes onsdag den 14. september 2011  

kl. 19.00 til kl. 21.00 i aulaen Karlskov Friskole  ….  Se mere her …Heidi og Marianne 
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Nummer 49,  18. september 2011.  
 Høstgudstjeneste i Lindeballe Kirke med efterfølgende høstfrokost og menighedsmøde i  

Lindeballe Forsamlingshus, afholdes søndag den 2. oktober 2011 kl. 11.00 til kl. 14.00, 
du kan se mere her ….Høstgudstjeneste 

 En aften med Jens Sandager, afholdes i Borgernes Hus i Åst onsdag den 5. oktober 2011  
kl. 19.00 til kl. 22.30  …. Se mere her  En glad aften 
 

Nummer 50,  23. oktober 2011.  
 Foredrag, ”Skæld ud på gud – den frugtbare grænse”, afholdes onsdag den 16. november 2011 kl. 

19.30 til kl. 21.00 i Ringive Kirke  …. Se mere her  Foredrag 
 

Nummer 51,  14. november 2011.  
 Adventsfest, afholdes søndag den 27. november 2011 kl. 19.00 til kl. 22.00 i Lindeballe Kirke og 

Lindeballe Forsamlingshus  …. Se mere her …. Adventsfest i Lindeballe 
 En 125årig i fuld vigør  …..  Ringive – Lindeballe IF. 

Se de mange, mange forskellige aktiviteter her …..   RLIF 
 
Først 10, så nu 87  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>  ,  måske kan vi blive langt over 100 !!! 
 
Nummer 52,  9. december 2011.  
 Sangaften ”Skabt til glæde”,  afholdes torsdag den 12. januar 2012 kl. 19.30 til kl. 21.00 

i konfirmandstuen Ringive.  ….. se mere her … Tove og Steen Nielsen 
 

Nummer 53,  2. januar 2012.  
 Giro d’Italia, vinsmagning, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus fredag den 27. januar 

2012 kl. 19.30 til kl. 22.30. Tilmelding senest fredag den 20. januar! Du kan se mere om 
det meget spændende program her …..  Vin smagning. 
 

Nummer 54,  17. februar 2012.  
 
 Cafe’ aften, tema ”Hjælpe arbejde i Rumænien”, afholdes i Foreningshuset, Karlskov 

tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.30 til kl. 22.00 …. Se mere her ….  Cafe' aften. 
 Ejendommen, Bredsten Landevej 157 er solgt, det har vi naturligvis i Lindeballe.dk styregruppen 

været involveret i, al den stund, at vi jo har kontrakt på ”Net Cafe’en” indtil september 2013. Vi  
har ikke villet være i vejen for salget, tværtimod. Vi har så fået en økonomisk kompensation for  
ikke at have ”Net Cafe’en ” mere fra den 1. april 2012 at regne. Mere information om dette på 
Lindeballe Borgerforening generalforsamling. 
 

Nummer 55,  11. marts 2012.  
 Aftengudstjeneste i Lindeballe Kirke, afholdes torsdag den 5. april 2012 (Skærtorsdag) 

kl. 19.00 til kl. 20.00  …. Se mere her ….  Kirkekor og kirkekaffe. 
 Fællesspisning, afholdes onsdag den 18. april 2012 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus 

Du kan se mere her …..  The Swinging Sisters. 
 Lindeballe.dk / Net Cafe’ flytter, et nyt projekt med overskriften ”Flytte …. og en ny start” er 

sat i gang. Udstyr og inventar vil blive ”pakket ned” og flyttet fra Netcafe’en her i marts. Projektet 
vil indenfor 6 måneder forholde sig til alt indenfor Lindeballe.dk (Vedtægter, Ny ”net cafe’,  
Teamboard - mødefacilitet, hjemmeside, nyhedsbrev, IT kurser osv… ). Projekt beskrivelse og 
projektplan vil blive vedhæftet næste nyhedsbrev.  

 
Nummer 56,  9. april 2012.  
 Økodag er ”Køernes forårsfest”, afholdes søndag den 22. april 2012 over hele landet. 

Du kan se mere her ….  Køernes forårsfest i Lindeballe.  
 ”Sporet ved Nørskovgård”, blev indviet søndag den 1. april 2012. Der var næsten 100 deltagere 

til den første officielle spadseretur på stierne. Marie har sendt os nogle billeder fra turen.  
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Nummer 57,  19. maj 2012.  
 Spadseretur på stierne ved Nørskovgård, afholdes onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00 til 

kl. 21.30 … mødested Enemærkevej 15 ….. se mere her … Sporet ved Nørskovgård. 
 Vi kan lave en fleksibel løsning i Lindeballe Forsamlingshus ved sceneområdet, en løsning der  

tilgodeser både fortsatte ”scene aktiviteter”(Faktisk en udvidet scene), samt etablering af den nye 
”Net Cafe’ ” ……. Et sted hvor yngre og ældre kan mødes i fællesskab, lære nye ting og ja, hvem 
ved om ikke vi på et tidspunkt skal afholde ”Lindeballe Open” i Dart eller måske et ”Lindeballe 
Open” i golf, tennis eller bowling ….. altså med en WII ! 
 

Nummer 58,  9. juni 2012.  
 Virksomhedsbesøg, afholdes onsdag den 15. august 2012 kl. 19.00 hos Herluf Tang,  

Enemærkevej 3, Lindeballe. Du kan se mere her … Økologisk malkekvæg. 
 

Nummer 59,  16. juli 2012.  
 ”Flytte …. og en ny start” er sat i gang og vi følger stadig tidsplanen (vedhæftet). 

Vejle Kommune har givet os OK for at vi kan gennemføre projektet.  
Åst Borgerforening samt Lindeballe og Omegns Borgerforening har nu GODKENDT projektet. 
Via midler fra Vejle Kommune og LDS er projektøkonomien nu også på plads ! 
Vi er nu klar til næste fase …. Etableringen. Vi er glade for at Bo Hasselstrøm har sagt ja til at være 
”tovholder ”på ”etableringsprojektet”, der løber fra nu indtil slutningen af oktober. Arbejdet skal 
gennemføres ved frivillig arbejdskraft (i sept. / okt.), så det er NU vi har brug for DIG. 
 

Nummer 60,  2. august 2012.  
 Sogneudflugt afholdes torsdag den 23. august 2012. Vi mødes ved Nørup kirke kl. 17.00. 

Der bliver picnic i skoven ved Engelsholm slot samt besøg hos Galleri Søhuset (glaskunst), 
du kan se mere her ….. Sogneudflugt 

 Lær at flette med cykelslange, afholdes tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 til kl. 21.30 
på Karlskov Friskole, se mere her ……  Spændende sjov aktivitet 
 

Nummer 61,  7. september 2012.  
 Høstfest i Lindeballe Forsamlingshus, afholdes lørdag den 29. september 2012 kl. 18.30 til 

kl. 02.00. Se mere her ….  Høstfest med spillemandsmusik. 
 Sangaften med Jens Sandager, afholdes i Borgernes hus i Åst onsdag den 3. oktober 2012 kl. 19.00 

til kl. 23.00. Husk tilmelding. Se mere her …..  Sangaften. 
 Vores mangeårige WEB master, Alan Anov, der jo var med til at etablere Lindeballe.dk i sin tid og i 

årene derefter  gjorde et kæmpearbejde med den, har gennem den seneste tid haft svært ved at finde 
tid nok til Lindeballe.dk. Det er derfor en fornøjelse at kunne skrive at Alan nu giver depechen videre 
til Freddy Frandsen ….. så TAK til Alan og TILLYKKE til Freddy, vores nye WEB master. 
 

Nummer 62,  6. oktober 2012.  
 Foredragsaften ved Anette Hoffmann, afholdes torsdag den 15. november 2012 kl. 19.30 til kl. 21.30 

i Lindeballe forsamlingshus ….. se mere her ….. Anette Hoffmann. 
 

Nummer 63,  7. november 2012.  
 Foredrag om ”Jul på Grønland”, afholdes tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.30 til kl. 22.00 i  

Foreningshuset, Karlskov ….. se mere her ….Jul på grønland. 
 
Nummer 64,  9. december 2012.  
 Jul i Lindeballe …., afholdes torsdag den 20. december 2012 kl. 19.30 til kl. 21.00 i Net Cafe’en 

(Næh i år er det faktisk i Lindeballe Forsamlingshus) …. Se mere her … Jul i Lindeballe .....   
Vi er nu meget, meget langt med etablering af den "Ny Net Cafe'" .... så denne aften bliver der  
mulighed for et "smug kig" på det.  
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Nummer 65,  4. januar 2013.  
 Vinsmagning, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus fredag den 25. januar 2013 kl. 19.00. Du kan  

se mere her ..... Toscana og Emilia Romagna. 
 Åbning af Ny Net cafe', afholdes torsdag den 7. februar 2013 kl. 16.00 til kl. 18.00 i Lindeballe 

Forsamlingshus. Du kan se mere her ....... Indvielse og åbning af Ny Net Cafe' 
Net cafe'en vil være åben HVER torsdag kl. 16 - 18 den 14. , 21. og 28. februar samt 7. og 21. marts, 
KIG endelig ind ...... måske er der bare 'en lille IT ting vi kan hjælpe dig med ..... vi vil så gerne. 
 

Nummer 66,  2. Februar 2013.  
 Søren Kierkegaard aften, afholdes onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30 til kl. 21.30 i Ringive 

Præstegård  .....  se mere her  ...  Søren Kierkegaard 
 

Nummer 67,  3. marts 2013.  
 Forkæl din kvinde,  afholdes i Lindeballe Forsamlingshus fredag den 8. marts 2013 kl. 19.00. 

Seneste tilmelding er på onsdag den 6. marts ! ... se mere her .... Forkæl din kvinde. 
 Foredrag med Margrethe Tang, afholdes fredag den 15. marts 2013 kl. 19.00 i Lindeballe 

Net Cafe'. Temaet er "Tun din motor med superolie og det rette oktantal !" Du kan se mere i 
vedhæftede dokument ..... tilmeldingsfrist er søndag den 10. marts 2013. 

 Polsk aften, afholdes i Borgernes Hus Åst lørdag den 16. marts 2013 kl. 18.30 til kl. 21.00 
Tilmelding nødvendig ..... se mere her ...Kom og smag til en anden kultur. 

 Fra sygehus til hospice, afholdes tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 til kl. 22.00 i Foreningshuset i 
Karlskov  ...  se mere her ... Gretha Engsig Jensen fortæller. 

 
Nummer 68,  4. april 2013.  
 Foredrag med Kai Schmidt fra Finland, afholdes torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00 til kl. 21.00 

i Lindeballe Forsamlingshus  ...  se mere her ...Danmark blev mit paradis. 
 Frimesse med biskop på besøg, afholdes søndag den 14. april 2013 kl. 11.00 i Ringive Kirke, 

du kan se mere her ..... Biskop på besøg 
 
Nummer 69,  5. maj 2013.  

 Vi har NU fået hjertestartere ved Foreningshuset og ved Lindeballe Forsamlingshus. 
Der er på forsiden af Lindeballe.dk et link til Hjerteforeningen. På den side er der nogle 
rigtig gode  (små) instruktionsvideoer om førstehjælp og HJERTESTARTERE ...... det 
er en side der er værd at besøge  ... så det opfordrer vi til, at I gør. 

 
Nummer 70,  6. juni 2013.  
 Aftenudflugt, afholdes tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 til kl. 22.00. Du kan se mere 

her ....... Thommysminde centret. 
 Folkemøde vedr. forslag til kommuneplan 2013 - 2025 for Vejle Kommune, afholdes  

mandag den 17. juni kl. 17 til kl. 21 i Vingsted Centret.  
 
Nummer 71,  19 juli 2013.  

 "Smedegardssøen - pigerne", Birgit, Frida, Christa og Anna inviterede til morgenkaffe og 
rundstykker søndag den 9. juni 2013 klokken 10 ved Smedegaardssøen. Vi blev 72 , flot, 
se billeder her .......  En dejlig søndag formiddag. 

 Sct. hans aften i Lindeballe, samlede 87 deltager til spisning og da bålet blev tændt var vi 
endnu flere  .....  se billeder her  En dejlig søndag aften. 
 

Nummer 72,  1. august 2013.  
 Karlskov Friskole fejrer 10 års jubilæum, med åben reception fredag den 16. august 2013  

kl. 13.00 til kl. 16.00.  Du kan se mere her ....... Jubilæums reception.  
 
 
Først 10, så nu 98  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>  ,  måske kan vi blive langt over 100 !!! 
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Nummer 73,  2. september 2013.  
 
Kommende aktiviteter: 
 Høstfest i Åst borgerforening, afholdes lørdag den 28. september 2013 kl. 18.00  

du kan se mere her ...... Spisning, musik og dans 
 Høstfest i Lindeballe, afholdes lørdag den 28. september 2013 kl. 18.30 til kl. 01.30. 

Der bliver go' mad og gang i den .... se mere her .... Mors drenge spiller til høstfest 
 

Nummer 74,  17. oktober 2013.  
 Banko og spis sammen, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus fredag den 25. oktober 2013  

kl.18.30 til kl.22.00 . 
 Nybegynder kursus i IT / arbejde med PC sådan helt GRUNDLÆGGENDE. 

AFLYST på grund af for få tilmeldte ... men det er jo egentlig positivt, at vi er så godt med 
her i Lindeballe og omegn. 
 

Nummer 75,  6. november 2013.  
 "Kan landsbyerne overleve ?", foredrag ved Erland Pormose, afholdes tirsdag den 12. november 

klokken 19.00 hos Give-Egnens Museum ... se mere her ..Danske Landsbyer. 
 Fortælling om "det brune guld", afholdes i Foreningshuset, Karlskov tirsdag den 19. november 

2013 klokken 19.30 med Jan Svendsen som fortæller   ... se mere her .. Brun kuls eventyret. 
 

Nummer 76,  8. december 2013.  
 Jul i Lindeballe, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus torsdag den 19. december 2013 klokken 

19.30 til klokken 21.00  ...  se mere her ...God Jul ..... 
 NYT kursusinitiativ ..... Borgerservice ydelser 

Det er lykkedes os i samarbejde med Borgerservice afdelingen i Vejle Kommune at arrangere 
kurser i Net Cafe'en i Lindeballe Forsamlingshus. Der vil være to lektioner på kurset. 1. lektion 
vil være noget med NEM-ID og Digital postkasse. 2. lektion vil være noget med Offentlig 
selvbetjening, Vejle Kommunes hjemmeside og Borger.dk. Instruktør vil være Kathrine Mørcholdt 
Buus, digital vejleder, Vejle Kommune. Jytte S, Linda H, Anna N og Freddy F er fortsat klar som 
hjælpelærere.   Der er 14 tilmeldte, der er  kursus både eftermiddag og aften :-) 
 

Nummer 77,  11. januar 2014.  
 Åben Net cafe', afholdes torsdag den 16. januar 2014 kl. 16.00 til kl. 17.30 ..... der er mange 

spændende muligheder disse torsdage ... se mere her ...Åben Net cafe' 
 Damefrokost i Foreningshuset,  afholdes fredag den 17. januar 2014 kl. 19.00 . 

Se mere her .....  Dame frokost. 
 

Nummer 78,  1. februar 2014.  
 Vinterfest, af holdes onsdag den 12. februar 2014 kl. 18.30 til kl. 22.30. 

Du kan se mere her .....  Solæg/pølser og pålægsbord .... og underholdning. 
 Åben Net cafe' med Kathrine Buus, Vejle Kommune, afholdes torsdag den 27. februar 2014  

kl. 16.00 til kl. 17.30. Kathrine var instruktør på vores kursus vedrørende bla. Digital postkasse, 
her er en mulighed for opfølgning ...... vi håber at se mange. 
 

Nummer 79,  7. marts 2014.  
 "Mand .... forkæl din kvinde" (forberedelse),  afholdes onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i 

Lindeballe Forsamlingshus, se mere her ... "Forkæl din kvinde"   
 Foredrag af Lise Birkmose om øen Endelave, afholdes onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 til  

kl. 22.00 i Karlskov Foreningshus. Du kan se mere her .......Endelave. 
 "Mand .... forkæl din kvinde", afholdes fredag den 14. marts 2014 kl. 19.00 til kl. 23.45 i Lindeballe 

Forsamlingshus  ... se mere her... "Mand .... forkæl din kvinde"   Tilmelding senest 9. marts 2014. 
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 Virksomhedsbesøg hos LEGO, afholdes mandag den 24. marts 2014 kl. 18.00 til kl. 22.00. 
Du kan se mere om arrangementet her .....   LEGO  Der er på nuværende flere tilmeldte end vi kan 
være. Vi arbejder i øjeblikket på at lave et "dobbeltarrangement" så der kan blive mulighed for flere  
at deltage, så FORTSÆT endelig med at tilmelde jer. Tilmelding senest  12. marts 2014. 

 PICASSA kursus (billedbehandling) der afholdes i Net Cafe'en her i marts måned med 11 deltagere 
er kommet fint fra start .. 

 Bestyrelsen i Lindeballe og Omegns Borgerforening har nu efter den nyligst afholdte general- 
forsamling konstitueret sig. Bestyrelsen er godt i gang med planlægning af de kommende 
arrangementer og det store projekt, der skal gennemføres her i foråret, omkring legepladsen. 
Bestyrelsen er MEGET optaget af arbejdet med at sikre, at vi kan bevare og forbedre vores fælles 
samlingspunkt, Lindeballe Forsamlingshus. Det vil I løbende blive orienteret om. 
 

Nummer 80,  18. april 2014.  
 Fællesspisning og underholdning, afholdes onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 i Lindeballe 

forsamlingshus  ... se mere her ...  "Kun for sjov" 
 "Forårsrengøring i Lindeballe og omegn", afholdes lørdag den 26. april 2014 kl. 09.00 til kl. 11.30. 

Vi mødes i forsamlingshuset ..... se mere her .. Kaffe, rundstykker og en spadseretur.  
 LOB Bestyrelsen er MEGET optaget af arbejdet med at sikre, at vi kan bevare og forbedre vores 

fælles samlingspunkt, Lindeballe Forsamlingshus. Vi har siden senest udsendte nyhedsbrev haft 
møde med Vejle Kommune og opnået at lukning af Forsamlingshuset er (for lige nu) taget af 
dagsordenen! Vi er i dialog med dem om den fremtiden for Forsamlingshuset. Det vil vi løbende 
orientere om. 

 
Nummer 81,  22. maj 2014.  
 Havevandring og lille galleri, afholdes torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 hos Ellen og Bent  

Jensen   ...   se mere her .... Have vandring  og lille galleri 
 Projekt "Lindeballe NY legeplads", aktiviteter gennemføres i Pinsen .... lørdag den 7. juni 2014 

kl. 08.30 til kl. 18.00, søndag den 8. juni 2014 kl. 08.30 til kl. 18.00 samt eventuelt mandag den 
9. juni fra kl. 08.30 til kl. 12.00 ..... mød talstærkt op, der er brug for alle ! 

 Der er arbejdet ihærdigt med udvikling af  NY Lindeballe.dk hjemmeside (Freddy er tovholder) 
Åbning  af  hjemmesiden skete 1. maj 2014..... 32  borgere var mødt op til åbningen  ... FLOT. 

 
Nummer 82,  5. juni 2014.  
 Aftenudflugt til Filsø, afholdes tirsdag den 17. juni kl. 18.00 ..... Annoncering senere tirsdag  

den 10. juni i Give Avis. Tilmeldingsfrist søndag den 15. juni 2014. 
 << Nyt fra Lindeballe.dk >> udkommer månedlig (en gang i løbet af kalendermåneden). Normalt 

udsender vi den i den første del af måneden; men forskellige ting kan gøre, at vi udsender den senere 
i måneden ... sådan har det været nu 82 måneder i træk (uden undtagelse) og det regner vi med at 
fortsætte med. Vi OPFORDRER alle til indsætte aktiviteter i kalenderen lige så snart de er kendt, så 
de kan komme med i <<Nyt fra Lindeballe.dk >>. 

 
Nummer 83,  13. juli 2014.  
 Havebesøg hos Ellen og Bent ... igen, afholdes onsdag den 20. august 2014 fra kl. 18.00. 
  Projekt "Lindeballe NY legeplads", er nu gennemført. Mere end 50 borgere deltog pinselørdag i 

arbejdet , pinsedag var der mere end 40 deltagere og 2. pinsedag var der ca. 15 der afsluttede  
arbejdet. Det blev tre rigtig gode dage og resultatet er blevet rigtig fint. Se billeder fra de tre 
arbejdsdage her  ......  Byggedage.  

 Officiel åbning af Lindeballe NY legeplads, afholdtes lørdag den 28. juni 2014 kl. 10.00 til kl. 11.00. 
Der var mere end 50 deltagere til åbningen, FLOT,  se billeder her ..... Indvielse af den nye legeplads  

 Sct. Hans aften i Lindeballe, afholdtes mandag den 23. juni 2014 kl. 19.00 ved Lindeballegårds 
søerne.  81 deltog i fællesspisningen ...... se billeder her ......Skt. Hans 2014 i Lindeballe. 
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Nummer 84,  20. august 2014.  
 Sæsonstart, Vejle Vesteregns Folkedansere, start onsdag den 10. september kl. 18.30. 

Se mere her ..... Spis og dans i Lindeballe. 
 Bestyrelsen for borgerforeningen har besluttet, at vi fremover vil offentliggøre vore mødereferater 

på Lindeballe.dk ..... så alle har en mulighed for at følge med I hvad der arbejdes med. 
Det seneste referat kan ses her ........ Referat fra bestyrelses møder 
 

NU 101  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>  ,  måske kan vi blive langt over 100 !!! 
 
Nummer 85,  19.september 2014.  
 Arrangement med pianist Ronnie Olsen og Bent Laursen på violin, afholdes tirsdag den 30. 

september 2014 kl. 19.00 i Borgernes Hus i Åst. Se mere her ... Musik aften.   
 Lindeballe NY legeplads,  Den nye fine sanse gynge og den nye SUPER flotte lille rutsjebane er nu 

færdiggjort og sat op ... tak for det Kristian. 
  

Nummer 86,  4. oktober 2014.  
 Åben Net cafe', afholdes torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.00 til kl. 17.30 i Net cafe'en i  

Lindeballe Forsamlingshus. >>LetNet<< vil blive præsenteret denne dag. LetNet er et produkt der  
gør det nemt at bruge bla. Internet og digital postkasse.... se mere her ... Let på nettet - LetNet 

 Spis sammen og BANKO, afholdes i Lindeballe Forsamlingshus fredag den 31. oktober 2014 
kl. 18.30 til kl. 22.00 .... se mere her .....  Spis sammen og vind anden til Mortens aften.  
En hel ekstraordinær gevinst er blevet sponsoreret af Birgit og Karl:  En uges ferieophold i 
CASAKARLA, Albufeira, Portugal ......  se mere her ..... CASAKARLA, Portugal.   

 
Nummer 87,  8. november 2014.  
 Foredrag "Alle tiders præste- og løgnehistorier", afholdes torsdag den 13. november 2014 kl. 19.00 

til kl. 21.30 i Lindeballe forsamlingshus. ..... se mere her ...... Christian Jermiin Nielsen.  eller 
i vedhæftede opslag ... sidste tilmelding 8. november  ... der er stadigvæk pladser ! 

 Ekstraordinær generalforsamling i Åst Borgerforening ,  afholdes i Borgernes Hus i Åst mandag 
den 17. november kl. 19.30  ....  se mere her .... Dagsorden. 

 Årsmøde - Lokalråd Vejle Vesteregn, afholdes torsdag den 20. november 2014 kl. 19.30 i  
Lindeballe Forsamlingshus. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Der serveres kaffe og en "ostemad". 
Steffen Damsgård, formand for landdistrikternes fællesråd, er inviteret til at holde indlæg om emnet : 
Hvordan får man mere bosætning på landet. 

 Kursus i IPAD og IPHONE / SMARTPHONES afholdes i Net cafe'en  i øjeblikket med 14 deltagere  
 
Nummer 88,  8. december 2014.  
 Kursus i IPad/IPhone/Smartphone (grundlæggnede), afholdes mandag den 12. januar 2015  

kl. 16.00 til kl. 18.00 (og 19. januar). Det er en gentagelse af succesen i november 2014.  
 Bestyrelsen i Lindeballe og omegns Borgerforening arbejder fortsat på at finde en god løsning på 

fremtiden for Lindeballe Forsamlingshus.  Vi arbejder lige nu sammen med Vejle Kommune (VK) 
på en model, hvor Borgerforeningen overtager driften af forsamlingshuset i et "forsøgs år" (2015). 
Når aftalen med VK er endelig på plads vil der blive informeret yderligere. I jan. / febr. 2016 vil  
"forsøgs året" så blive evalueret og beslutning om det videre forløb vil blive truffet.  

 Ringive menighedsråd har fået etableret en ny "kirke hjemme side", fra Lindeballe.dk har vi 
allerede lavet link til det fra "Kirke liv" i hovedmenuen.  ... kig engang her ..  Ringive Sogn  

 
Nummer 89,  16. januar 2015.  
 Vinterfest, afholdes torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Der er  

sol æg / pølser og pålægsbord  ... og citron drengen er der  ... se mere her ... Vinterfest. 
 Generalforsamling i Lindeballe og Omegns Borgerforening, afholdes fredag den 20. februar 2015 

kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Et meget vigtigt tema på generalforsamlingen bliver i år: 
Fremtiden for Lindeballe Forsamlingshus. Se mere her .... Generalforsamling 
 

http://www.lindeballe.dk/events/folkedans-saesonstart/
http://www.lindeballe.dk/referat-fra-bestyrelses-moeder/
http://www.lindeballe.dk/events/pianist-ronnie-olsen-bent-laursen-paa-violin/
http://www.letnet.dk/da
http://www.lindeballe.dk/events/spis-sammen-og-banko/
http://www.casakarla.com/
http://www.lindeballe.dk/events/alletiders-praeste-og-loegne-historier/
http://www.lindeballe.dk/events/dagsorden/
http://www.ringivesogn.dk/
http://www.lindeballe.dk/events/vinterfest/
http://www.lindeballe.dk/events/generalforsamling-i-lindeballe-og-omegns-borgerforening/


Nummer 90,  9. februar 2015.  
 Kursus i slægtsforskning, afholdes mandage den 2. marts og den 9. marts 2015 kl. 16.00 - 18.00 

i Net cafe'en .....se mere i vedhæftede opslag ! 
 Bestyrelsen i LOB har nu været rundt for at opkræve det årlige kontingent til Borgerforeningen, vi 

har fået ajourført mange mail adresser, og rigtig mange har tilkendegivet at de gerne vil have 
nyhedsbrevet. Vi håber, at vi har fået alle med. Hvis der skulle være sket det, at nogen er kommet 
med uden at ville det .... siger I bare til ... så sletter vi jer fluks. Fra 106 modtagere til ......... 
 

NU 147  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>   fra MÅSKE til ...  nu ER vi langt over 100 !!! 
 
Nummer 91,  11. marts 2015.  
 Cafe' aften med tema Rom, afholdes fredag den 10. april 2015 kl. 19.30 til kl. 22.30 i Lindeballe 

Forsamlingshus. Børge Larsen fortæller.  
 Åben Net cafe', afholdes i Net cafe'en mandag den 13. april 2015 kl. 16.00 til kl. 17.30, der vil denne 

dag være særligt fokus på Ipad, Iphone samt slægtsforsning .... se mere her  ... Åben Net cafe’ 
 Som bekendt har Borgerforeningen overtaget driften  af forsamlingshuset i et "forsøgs år"(2015).  

Du kan se mere her ... Husregler, udlejekontrakt, kalender ....    
Køkkenet har fået en kraftig "opfriskning", kælderen er vi langt med at renovere og endvidere vil 
udenoms arealerne få en kraftig overhaling indenfor de næste par uger. 
Vi er i gang med planlægningen af et projekt, hvor køkkenet bliver total renoveret (blandt andet 
med køkkeninventar fra Karlskov Forsamlingshus) .... mere om det senere. 
    

Nummer 92,  12. april 2015.  
 Forårsrengøring i Lindeballe og omegn, afholdes lørdag den 18. april 2015 kl. 09.00 til kl. 11.30. 

Du kan se mere her .....  Forårsrengøring   
HUSK: Det er også denne dag vi gør legepladsen forårsklar  ...  mød gerne talstærkt op. 

 Fællesspisning samt sange og historier,  afholdes onsdag den 22. april 2015 kl. 18.30 i Lindeballe 
Forsamlingshus. Du kan se mere her ..... Sild - deller og kartoffelsalat. 

 Konfirmation i Lindeballe Kirke, afholdes søndag den 3. maj 2015 kl. 09.30. 
 

Nummer 93,  7. maj 2015.  
 Traktortræk, afholdes fredag den 8. maj 2015 kl. 18.00 i Uhe, se mere her ... Traktortræk 
 "Legepladsens dag", afholdes på Lindeballe legeplads lørdag den 30. maj 2015 kl. 15.00 til 

kl. 21.00  ...  se mere her Legedag 
 Som bekendt har Borgerforeningen overtaget driften  af forsamlingshuset i et "forsøgs år"(2015).  

Kælderen er vi nu næsten færdige med at renovere, det er blevet rigtig godt. Vi er nu godt i gang med 
et projekt, hvor køkkenet bliver total renoveret (blandt andet med køkkeninventar fra Karlskov 
Forsamlingshus, alt det inventar vi må få ER allerede flyttet til Lindeballe).  
Første "byggemøde" blev afholdt i går med 12 deltagere og arbejdet gik fluks i gang !   
Alt service er sat ind i de nye skabe i den lille sal.  Køkkenet (og spisekammeret) er her i 
skrivende stund allerede ryddet fuldstændigt ! Selv den gamle skorsten er blevet fjernet. Du kan  
se mere om projektet i vedhæftede indretningsplan og projektbeskrivelse. 

 
Nummer 94,  6. juni 2015.  
 Hovedrengøring og vedligehold af Foreningshuset , afholdes lørdag den 13. juni 2015 kl. 09.00 

til kl.14.00 i Karlskov. 
 Sporenes dag og blomsternes dag fejres søndag den 14. juni 2015 kl. 14.00 til kl. 16.00 ved 

Nørskovgård, Enemærkevej 15 ...  se mere her  ...  Gåtur og vilde blomster 
 

 Aftenudflugt til Vingsted Historiske Værksted, afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30.  
Mødested er Karlskov   ...  se mere her  ..Aftenudflugt 
 

 Folketingsvalg 2015, torsdag den 18. juni....der kan stemmes i Lindeballe Forsamlingshus ! 
 

http://www.lindeballe.dk/events/aaben-net-cafe/
http://www.lindeballe.dk/lindeballe-forsamlingshus/
http://www.lindeballe.dk/events/foraarsrengoering-i-lindeballe-og-omegn/
http://www.lindeballe.dk/events/faellesspisning-samt-sange-og-historier/
http://www.lindeballe.dk/events/traktortraek/
http://www.lindeballe.dk/events/legepladsens-dag/
http://www.lindeballe.dk/events/gaatur-og-vilde-blomster/
http://www.lindeballe.dk/events/aftenudflugt-2/


 Som bekendt har Borgerforeningen overtaget driften  af forsamlingshuset i et "forsøgs år"(2015).  
Du kan se mere her ... Husregler, udlejekontrakt, kalender ....    
Kælderen er vi nu færdige med at renovere, det er blevet rigtig godt. 

Vi er nu godt i gang med et projekt, hvor  ...... køkkenet bliver total renoveret  
 
Første "byggemøde" blev afholdt 6. maj med 12 deltagere og arbejdet gik fluks i gang ! 
 

             Der er indtil nu (altså i løbet af en måned) lagt 500 - 600 timer frivillig arbejdskraft i projektet 
             ....... det er helt forrygende FLOT !!! ........ gentager:  det er helt forrygende FLOT !!!  
  
             Montering af køkkenet starter på mandag kl. 09.00 ..... måske kan du give en hånd med (eller 
             måske aftale hvad du ellers kan hjælpe med). 
 
             Vi har så besluttet, at entreen/garderoben samt den lille sal også skal have en overhaling, vi er 
             allerede gået i gang, loftet i entreen er blevet malet ,og vi vil meget gerne have, at der lige er nogle  
             af jer der gerne vil give en hånd med (den hånd med malerpensel). 
 
Nummer 95,  3. juli 2015.  

 Køkkenprojektet i Lindeballe Forsamlingshus er NU AFSLUTTET ! 

 
Her er et lille smug kig: 

 
 

Vedhæftede invitation beskriver lidt mere om et helt og aldeles FORRYGENDE projekt .....  
 
 

......... et resultat vi alle vi få glæde af i mange år frem. 
 
 
Nummer 96,  6. august 2015.  
 Rundstykker ved "Smedegaards søen", afholdes på søndag den 9. august 2015 kl. 10. 

Se mere her .....  Pigerne fra “Smedegaards søen”. HUSK tilmelding. 
 Havebesøg hos Vibeke og Freddy, afholdes mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 til kl. 21.00. 

Du kan se mere her ....... Havebesøg 
 Borgerforeningens bestyrelse har i denne uge haft et møde med Kultur og Idræts Udvalget, Vejle 

Kommune vedrørende fremtiden for Lindeballe Forsamlingshus. Kommunen var repræsenteret af 
John Hansen, Flemming Pedersen, Dan Arnløv samt Birgitte Wind. Vi fik lejlighed til at vise dem 
forsamlingshuset, som det ser ud nu her efter det afsluttede "køkkenprojekt". De udtrykte meget stor 
anerkendelse og respekt for det de så, og for at det havde kunnet lade sig gøre at mobilisere SÅ 
meget frivillig arbejdskraft. Vi havde en god og konstruktiv drøftelse af mulighederne for en god 
fremtid for Lindeballe Forsamlingshus. Drøftelserne fortsættes om et par uger. 
 

http://www.lindeballe.dk/lindeballe-forsamlingshus/
http://www.lindeballe.dk/events/rundstykker-ved-smedegaards-soeen/
http://www.lindeballe.dk/events/havebesoeg-hos-vibeke-og-freddy-frandsen/


Nummer 97,  25. august 2015 (Dette er SEPTEMBER nummeret, udsendt lidt for tidligt).  
 Cykel sponsor løb, afholdes i Karlskov lørdag den 5. september 2015 kl. 09.00 til kl. 14.00. 

Du kan se mere her ..... Cykelsponsorløb    
 Svampetur med Peer Høgsberg, afholdes søndag den 20. september 2015 kl. 10.00. Du kan se mere 

om mødested, tilmelding osv.  her ......  Svampe tur 
 Høstfest i Lindeballe, afholdes lørdag den 26. september 2015 kl. 18.30 til kl. 01.00 i Lindeballe 

Forsamlingshus. Du kan se mere her ... Høstfest i Lindeballe. Efter sidste års succes lægger vi op til 
et BRAG af en høstfest. Super musik OG vi tør godt røbe, at Cafe Surprise har overgået sig selv ... det 
bliver en forrygende middag ! Sidste år var vi 62 deltagere, i år bliver vi 70 ? 80 ? HUSK tilmelding.  

 Irsk Folkemusik aften, afholdes fredag den 2. oktober 2015 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. 
Du kan se mere her  ..... Galway quintet ... en glad aften 

 Kursus i slægtsforskning (for begyndere),  afholdes 5. oktober (og 12. okt.) 2015. Vi har igen i år 
fået Vagn Hansen til at komme og lede os ind i slægtsforskningens verden, spændende, spændende, 
du kan se mere her ... Slægtsforskning (begyndere) HUSK tilmelding ! 
 

Nummer 98,  4. oktober 2015  
 "Bevar min skole", afholdes fredag den 23. oktober kl. 08.15 til kl. 14.00 på Karlskov Friskole. Du 

kan se mere her .... Vi sender alle lærerne væk fra skolen  
 Foredrag af Ruth  Brik Christensen, afholdes tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.30 i Lindeballe 

Forsamlingshus ... se mere her .....“Soldatermor i Irak og Afghanistan” og i vedhæftede opslag. 
 Spis sammen og BANKO, afholdes fredag den 30 oktober 2015 kl. 18.30 til kl. 22.30 i 

Lindeballe Forsamlingshus. Invitation udsendes om en uges tid, men vi kan allerede nu afsløre 
at hovedgevinsten IGEN i år bliver et ophold for op til 6 personer i CASAKARLA, Portugal ! 

 Lokalrådet inviterer til Ide' konkurrence  med det formål at gøre lokalområdet endnu mere 
attraktivt at bo i. Se mere i vedhæftede opslag samt ansøgningsskemaer. 

 
Nummer 99,  5. november 2015  
 Foredrag af Carl-Erik Lundgård, afholdes tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 til kl. 21.30 i 

Lindeballe Forsamlingshus..... se mere her   “Humor og Lyst — Livets Salt”   Husk tilmelding! 
 En aften med Vibeke Kruse fra VAF, afholdes onsdag den 18. november 2015 kl. 19.30 til kl. 23.00 

i Foreningshuset Karlskov.... se mere her ..... En aften med Vibeke Kruse 
 Årsmøde i Lokalråd Vejle Vester egn, afholdes mandag den 30. november 2015 kl. 19.00 til kl. 22.00 

i Lindeballe Forsamlingshus ... se mere her Årsmøde og vindere af ide' konkurrence , udover det, er 
der "noget med en bane forbindelse" ......... se mere her .. “JERNBANEN TIL BILLUND”.  

 Spis sammen og BANKO, afholdtes fredag den 30 oktober 2015 med 98 deltagere helt forrygende, 
se oversigten over sponsorer her ...... Spis sammen og BANKO ..... vore SPONSORER, tak for det. 
 

 Nummer 100,  10. december 2015  
 
 Hjertestarter og første hjælps kursus, afholdes onsdag den 13. januar 2015 kl. 17.00 til kl. 21.00 

i Lindeballe Forsamlingshus. "Dobbelt kursus" med 40 deltagere ! 
 Borgerforeningens bestyrelse har 4. august 2015 haft et møde med Kultur og Idræts Udvalget, Vejle 

Kommune vedrørende fremtiden for Lindeballe Forsamlingshus. Drøftelserne er nu afsluttet og  
er resulteret i en driftsaftale for året 2016. En aftale hvor borgerforeningen  også i 2016 står for 
driften af forsamlingshuset (med en underskudsgaranti). Det gamle gasfyr vil i øvrigt blive skiftet ud 
med et nyt gasfyr. Der vil snarest blive informeret mere om aftalen ... og konsekvenser / muligheder. 
 

                NU 145  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>    
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