
Fra bestyrelsen i Indslev-Tårup forsamlingshus. 

Kontingent-indbetaling. 

Selvom det er træls at minde om det, så er det en vigtig forudsætning for drift af forsamlingshuset, at det 

får lokal opbakning, både i form af kontingent-indbetaling samt i den moralske opbakning til de frivillige 

omkring huset. 

Det kan nås endnu. Her  halvvejs inde i foreningsåret kan vi se, at nogen har misset det med indbetaling, 

så derfor  

            Send kontingentet ( kr. 300,- pr husstand/ eller kr.200,- for enkeltperson) 

            til  konto nr. 0755  3224834801 – husk afsender (husnummer og vejnavn) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sommerens arrangementer 

Indslev Marked, 

 som altid den sidste lørdag i maj, blev genstartet af en lille entusiastisk flok, der med gåpåmod og få 

midler lykkedes med at få Indslev Marked til at køre igen. Der var udbredt tilfredshed blandt 

stadeholdere og deltagere. Der blev endda præsteret et mindre, men seriøst overskud, der blev tildelt 

Forsamlingshuset, på nær  kr. 500,-, der blev til kassebeholdning og startkapital til næste års Indslev 

Marked. 

Sankt Hans 

Det  lykkedes rigtig godt at vedligeholde den gode, gamle tradition at fejre midsommer på bålpladsen 

ved forsamlingshuset. Bålhytten er meget velegnet til den fælles spisning omkring  grillen . Mens bålet 

brændte sang vi midsommervisen og Ole Kristensen holdt båltalen. - Fejring af Sankt Hans er en af de 

gode traditioner, som vi holder fast i. 

Arbejdsdag 

2. juli kl. 10-12 var vi en flok frivillige, der gjorde en indsats for at husets udendørsfaciliteter kunne tage 

sig indbydende ud. Det lykkedes. 

Der blev renset tagrender, fjernet ukrudt omkring bålhytte og på fliseunderlag til bænke/borde-sæt, der 

blev afslebet og olieret. Hæk blev klippet og multibane trimmet, alt sammen medens det sociale blev 

dyrket.  

Ny tendens. 

Indslev sogn`s børn og unge sendes udensogns til skole og instituitioner – derfor har vore børn og unge 

trange vilkår med at danne fællesskaber i nærområdet. – Derfor er det fantastisk glædeligt med en ny 

tendens, der startede så småt forrige år, fortsatte sidste år, og nu ser ud til at blive videreført i år. Det er 



sådan, at vore unge har fået øje på forsamlingshuset sportsplads m/bålhytte, borde/bænke m.v. til at 

holde fest med skolekammerater og venner, måske som markering af farvel til folkeskolen og videre til 

andre uddannelser. 

Hvis forsamlingshuset dermed styrker de unges identitetsfølelse i forhold til deres barndoms hjemegn, så 

er eet af formålene med et forsamlingshus nået. 

 

 

 


