Velkommen til
VDT-SUP01

Ellidshøj : www.ellidshoej.dk
Begivenheder



Spaghettigudstjenester ( menighedsrådet)



Fastelavn ( menighedsrådet)



Kirkekoncerter ( menighedsrådet)



Café-aftner ( menighedsrådet)



Forårsfest ( Borgerforeningen)



Multibane-træf ( Borgerforeningen)



Byfest ( Borgerforeningen)



Juletræsarrangement ( Borgerforeningen)



Julebanko ( Borgerforeningen )



” Hold din by ren” dag ( ALLE)

Virksomheder

Man er velkommen til at melde sig som frivillig til Borgerforeningen, så bliver man kontaktet, når vi skal bruge hænder til forskellige arrangementer. Jo flere hænder vi er, jo højere kan vi løfte.

ELLIDSHØJ
- et godt sted at bo

Facebook : Ellidshøj Borgerforening

Ellidshøj : www.ellidshoej.dk

Ellidshøj info

Foreninger i Ellidshøj
FACEBOOK
Søg efter ”Ellidshøj Borgerforening” på Facebook og meld dig ind i
gruppen – så har du pludselig kontakt til mange af byens borgere og
medlemmernes billeder fra byens aktiviteter. Find andre med samme
interesser, efterlys katten, lån en løvsuger, spørg om æblekageopskrifter... og skulle du nu have mistet en nøgle, er der sikkert én, der har fundet den...
I skrivende stund har vi 329 medlemmer i gruppen, og jo ﬂere vi er, jo mere
fælles information og sammenhold får vi.
ELLIDSHØJ BORGERFORENING
Ellidshøj Borgerforening er byens ældste, eksisterende forening (siden 1917),
og formålet er at arbejde for samfundsnyttige formål i byen. Aktiviteterne har
varieret meget gennem tiden, og i nutiden holder vi dels liv i gamle, traditionelle aktiviteter som f.eks.
den årlige byfest – og dels laver vi nye aktiviteter efter behov. Overordnet arbejder vi for, at der i Ellidshøj
er vedkommende aktiviteter, og at byen bliver attraktiv at bosætte sig i, mens byens særpræg og identitet
bevares. Det er helt frivilligt, om man vil være medlem og støtte byens
aktiviteter eller ej. Typisk er 60-70% af byens husstande medlem. Der
bliver stemt dørklokker i oktober hvert år for medlemskab eller man kan
kontakte Borgerforeningen inden.



EIF Idrætsforeningen

Erling Winther

20 40 32 11



Pensionistforeningen

Kristen Simonsen

24 80 00 52



Borgerforeningen

Mette Nødskov

40 75 97 25



Doktorparkens Grundejerforening

Brian Pedersen

20 93 21 29



Helsebakkens Grundejerforening

Frank G. Jensen

53 74 71 91



Vandværket

Jens Søndergaard

28 31 05 63



Ellidshøj – Ferslev kraftvarmeværk

Aalborg Kommune

99 31 48 00



Menighedsrådet

Karen Willum

98 38 40 14



Samråd Syd

Diana Paarmann

24 44 70 05

Offentligt

LANDSBYLØFT
Vi har fået en del lavet i vores skønne landsby, og kirkepladsens nye
opholdssted bliver flittigt brugt både af byens borgere samt andre.
Præstehaven står klar til brug. Det renser sjælen og giver en skøn fred at
stå midt i den skønne natur under det store gamle træ, som man kan
finde for enden af den grønne sti. Der er sat borde og bænke i Præstehaven, og i nær fremtid kommer der
en infotavle ved indgangen. De nye rutchebaner på legepladsen bliver flittigt brugt. Den opgravet gamle
sø er kommet til overfalden og der er da også set ænder, blishøne samt en fiskehejre i søen. Der er stadig
gang i flere projekter, bl.a pæn gangsti fra Ellidshøjvej via tunnel ved FDF til Mjels Brovej samt belysning
fra tunnel til Mjels Brovej.
Udlejning
Borgerforeningen har 110 stole samt 12 borde, som kan lejes ud til
arrangementer i Ellidshøj. Kontakt Lene på 26174411
EIF har et klubhus, som udlejes til fødselsdage, m.m. Kontakt EIF.

kontaktperson



4 dagplejere



Skole fra 0. til 6. klasse.
www.ellidshoej-skole.dk



DUS



Børnehave 60 børn

