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914.000 kr. for elevflytning | Mange møder i marts

Liga Syd årsmøde
Marts er en travl mødemåned i
Liga Syd - med årets generalforsamling i centrum tirsdag
den 12. marts kl. 19.00 på
Toftebjerg Medborgerhus,
hvor alle er velkomne!
Forslag, som ønskes behandlet, sendes til formand Stig
Skovbo, mail: sts@suc.dk
senest ugen før.
Bestyrelse har op til 7 medlemmer. I øjeblikket 6. Generalforsamlingen tager dog afsked med Ove Hjort Søndergaard, der siden starten har
haft styr på Ligaens økonomi
og ydet sit positive bidrag til
medlemsarrangementer og
medlemskontakt.
En STOR TAK til Ove!

Hvad med Birkebo?
Der har været mange udsagn
om Birkebos fremtid som
plejehjem! Onsdag den 13.
marts kl. 19.30 bliver vi klogere, når formand for kommunens socialudvalg, Gitte
Willumsen, og dir. for Silkeborg Boligselskab, René Skau
Björnsson, deltager i et åbent
debatmøde på Jens Bæks
Gård i Bryrup.
Også her er alle velkomne!
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Dyrere at flytte elever
Det kostede kommunen 914.000 kr. at flytte Gjessø skoles
ældste elever til Vestre skole i Silkeborg. Det er en lille kvart
mio. kr. mere end de 700.000 kr., kommunen havde afsat til
udbygning af den nødvendige kapacitet af Vestre skole!

Præst og uddeler taler om livet i syd
Them har fået både en ny præst og en ny brugsuddeler.
Onsdag d. 27. marts kl. 19.30 præsenteres d’herrer,
Andreas Engelbrecht Hansen (foto tv) og Nichlas Møller, ved
en samtaleaften om sammenhængskraften her i Syd, hvor alle
inviteres til at deltage på Toftebjerg Medborgerhus, der har
arrangeret mødet i samarbejde med Liga Syd og Them-Salten
Lokalråd.

Yderligere i marts rydder vi op langs veje og stier!
Årets aﬀaldsinsamling foregår søndag den 31. marts med
start kl. 10 og udgangspunkt i henholdsvis Them og Bryrup.
Nærmere om sted på ligasyd.dk og mail til medlemmerne.
Af- og tilmeld nyhedsbrevet / Kontakt: blochansen@gmail.com

