
Så er der fest i Gireve. 
,o 

Kom ud af busken og fa en god 
aften med dans til 2 populære festbands 

Lørdag d. :16. november 2019 kl. 17:00 til 22::00 
i Forsamlingshuset Godthåb, Greve Landevej ,80, 

Greve. 

Der serveres 3 stk lækkert smørrebrød leveret fra 
Hannes Køkken, samt en øl eller sodavand. 

Efter maden er der dans til kl. 22:00 til de 2 populære 
festbands OBR og Hit-Mix, der spiller populær musik fra 
midt i halvtredserne til i dag. 

Der kan købes øl og sodavand til kr. 10,- samt vin til 
kr. 75,- pr. flaske. 

Al dette kan fås for kun 175,- kr. 
Biletter kan købes ved at indbetale via mobilpay til 
tlfnr. 40 42 00 10. 
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 31. oktober. 
Der gælder først til mølle princippet Der er 100 pladser. 
Indbetaler man som nr 101 eller derefter sender vi belø 
bet retur. 
Gode forbindelser med bus 6005, der standser lige uden 
for døren og en stor P-plads lige overfor ved REMA 1000. 

Sponsor: Hannes Køkken, Greve Strandvej 29, Greve tlf 81720888 
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Fællesspisning 
Tirsdag den 24. September kl. 18:00 i forsamlingshuset Godthaab 

Menuen bliver Gammeldags Oksesteg. Og selvfølgelig kage til kaffen. 

Pris 65,- (børn 3-12 år 35,-) 
Tilmeld senest søndag 22. September ved at betale MobilePay til 10428, skriv 
antal pers. Der vil være salg af øl, vand og vin. 

Arbejdsdag på Engen 
Lørdag den 28. September kl. 10 på Engen 

Borde, bænke og legepladsen på engen trænger til pleje og pasning. Bylauget 
køber materialer ind så borde og bænke kan få olie. 

OBS - Kun hvis det er tørvejr, så check på facebook om det evt er udskudt. 

Ring evt til Henning 2022 9472 

Sangaften 
Onsdag den 2. Oktober kl. 19:30 i Godthaab 

Alle kan være med, vi synger nyere og ældre viser m.m. Du er selv med til at vælge 
hvilke sange vi skal synge. Anne-Mette (måske m.fl) står for musikken. Du kan købe 
øl/vand og kaffe/kage. 

Der er ikke tilmelding, du møder bare op. 

Fællesspisning 
Tirsdag den 12. November kl. 18:00 i forsamlingshuset Godthaab 

Menuen bliver Boller i Karry. Og selvfølgelig kage til kaffen. 

Pris 65,- (børn 3-12 år 35,-) 
Tilmeld senest søndag 10. November ved at betale MobilePay til 10428, skriv 
antal pers. Der vil være salg af øl, vand og vin. 

Juletræstænding 

I 
Søndag den 1. December kl. 16 foran præstegården 

Kom og tænd juletræet sammen med julemanden. 

Vi synger et par julesange, og så har julemanden måske slikposer i sækken. 



Greve an 
DECEMBER Sangaften 

4 
Onsdag den 4. December kl. 19:30 i Godthaab 

Alle kan være med, vi synger nyere og ældre viser m.m. Du er selv med til at vælge 
hvilke sange vi skal synge. Anne-Mette (måske m.fl) står for musikken. Du kan købe 
øl/vand og kaffe/kage. 

Der er ikke tilmelding, du møder bare op. 

Zumba hver mandag 
Mandage kl. 19:30 i Godthaab 

Mød op og dans dig glad :-). Ingen tilmelding, bare kom 

Greve Landsbylaug er en forening med formålet at bevare, styrke og udvikle fællesskabet i landsbyen og 
forbedre miljøet i Greve Landsby. Greve Landsbylaug er også det samlende kontaktpunkt over for kommunen, 
på vegne af landsbyen som helhed, vejlaugene og de enkelte bevaringsværdige bygninger, områder m.m. 

Vi arrangerer også andre arrangementer ad hoc. 

Kom med hvis du har ideer til flere! 

Udlån af festtelt, ny legeplads og borde-bænke, gadelamper, blomster 
på engen og fibernet 

Bliv medlem 
Din husstand kan blive medlem ved at indbetale I 00 kr. 
eller 50 kr. for pensionister. 

Alle der har betalt før Bystævnet har stemme- og opstillingsret. 

Betal via vores MobilePay I 0428 eller bankkonto i Nordea reg. 2343 konto nr. 6279 12861 I. 
Husk at oplyse din husstands adresse - og meget gerne e-mail adresse. 


