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Nyhedsbrev fra Ormslev og Omegns borgerforening 

September 2022 

 

Kære alle, 

Hermed årets andet nyhedsbrev fra Borgerforeningens bestyrelse med information om stort og småt i 

Ormslev og omegn. 

Sommeren går på hæld, og de lyse nætter og varme 

dage erstattes snart af efterårets blæst og regn. For 

at have noget at varme sig på har bestyrelsen 

derfor planlagt et – synes vi selv – spændende 

program for efteråret kulminerende med 

juletræsfest for børnene i december. Siden sidste 

nyhedsbrev (april 2022) har vi haft en enkelt 

fællesspisning i borgerhuset, et velbesøgt Sankt 

Hans-arrangement hos Hans og Susan og et brag af 

en sommerfest med skattejagt, kagekonkurrence, 

sang og hygge hos Lisbeth og Sebastian på 

Ormslevbakken 3. Tak til alle fremmødte, tak til 

Festudvalget og tak til Coop365 for pølser og brød 

og Højkant for præmie til kagekonkurrencen. 

Ved de seneste arrangementer har vi kørt med 

differentierede priser for medlemmer og ikke-

medlemmer i et forsøg på at vise, hvad det er man 

får for at være med i Borgerforeningen og hvad 

pengene går til. Det agter vi at fortsætte med, så 

har man ikke fået betalt sit kontingent endnu, kan 

det stadigvæk nås.  

 

Kontingentet indbetales på konto 5364-0244108 eller Mobilepay til 24118. Husk navn og adresse! Prisen er 

100kr for personligt medlemskab, 250kr for en husstand (mere end to personer over 18 år) og 350 for 

kollektiver. 

Som sagt har vi skruet et spændende efterårsprogram sammen. Som noget nyt forsøger vi at live-streame 

en række foredrag i Borgerhuset. Det er Aarhus Universitet som udbyder en række naturvidenskabelige 

foredrag med nogle af landets bedste forskere. Foredragene er gratis og offentligt tilgængelige. Så tag din 

nabo, mor, faster, ven eller kollega under armen og bliv klogere på de sidste 3.800 millioner år af jordens 

historie, søvn og immunforsvar eller teknologien i din telefon. Du kan læse mere om foredragsrækken her.   

https://ofn.au.dk/
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Vi streamer følgende foredrag: 

27/9 2022 (Kl. 19 -21, mødetid 18.45): Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling. Ved geolog Minik Rosing.  

Om foredraget: Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 

millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker 

i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning. 

Forud for foredraget laver vi en fællesspisning med ostebord, øl/vin og vand. Fællesspisningen starter 

17.30. Pris: 90 kr. Drikkevarer kan købes. Tilmelding senest 22/9 på ormslevborgerforening@gmail.com. 

NB! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve foredraget. 

25/10 2022 (Kl. 19 -21, mødetid 18.45): Søvn og immunforsvaret. Ved neurofysiolog Birgitte Rahbek 

Kornum. 

Om foredraget: Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt 

påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge 

søvnreguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng? 

Forud for foredraget laver vi en fællesspisning. Nærmere info følger.  Fællesspisningen starter 17.30. Pris: 

Tilmelding senest 20/10 på ormslevborgerforening@gmail.com. NB! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 

selve foredraget. 

22/11 2022 (Kl. 19 -21, mødetid 18.45): Datalogien i din lomme. Ved datalogerne Kaj Grønbæk og Kasper 

Green Larsen. 

Om foredraget: I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af mange års 

datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling og forskningen i 

bl.a. data, algoritmer og brugergrænseflader der gavner os alle. 
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Forud for foredraget laver vi en fællesspisning. Nærmere info følger.  Fællesspisningen starter 17.30. Pris: 

Tilmelding senest 17/11 på ormslevborgerforening@gmail.com. NB! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 

selve foredraget. 

Udover foredragsrækken holder vi fast i de gamle traditioner med Mortens Aften/All Stars, juletræs-

tænding og Juletræsfest.  Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 11/11 (Mortens Aften), 29/11 

(juletræstænding) og 11/12 (juletræsfest). Nærmere info følger. 

Februar 2023 har vi generalforsamling i Borgerforeningen, og som altid kan vi godt bruge nye kræfter i 

bestyrelsen. Så hvis du synes det er sjovt at være med til at planlægge og arrangere, brænder for at gøre 

vores lille lokalsamfund endnu mere attraktivt eller blot gerne vil give lidt igen til fællesskabet, så skriv eller 

ring til bestyrelsen. 

 

Vi glæder os til at se jer til efterårets og vinterens arrangementer. 

 
 
De bedste hilsner, 

Bestyrelsen  

 

Jacob Kveiborg, formand, tlf. 27 20 51 37 

Jakob Schrøder, kasserer og webmaster, tlf. 42 52 47 43 

Finn Agger, kontakt til fællesråd, tlf. 20 34 17 51 

Mai-Britt Skjelmose, 

Janne Bjørnæs,  

Sebastian Kromann og  

Helle Arensbak 

Bestyrelsen kan kontaktes på:  

ormslevborgerforening@gmail.com 
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