Fælles spisning tirsdag 30. oktober
Landsbylauget og Godthaab indbyder til hyggelig middag for hele familien.
Godthåb lægger hus til, og står for salg af øl, vand og vin.
Kokken Peter laver maden
sammen med et lille hold frivillige :)
Menuen er kylling m. spinat og ost samt kaffe.

Pris 65, (børn 312 år 35,)
Tilmeld ved at betale på MobilePay 2088 8800 (Mikkel) skriv antal pers.

Tirsdag 30. okt. kl. 18:00, Greve Landevej 80

Forsamlingshuset Godthaab er fra 1898 og har været samlingssted
for borgere i Greve Landsby og Omegn. Der har været afholdt
juletræsfester, høstfester, fastelavn, bankospil, gymnastik
opvisninger og spillet revy.
Læs mere om Godthåb på bagsiden!

Greve LandsbyLaug
Vi repræsenterer landsbyen overfor Greve kommune og arrangerer kræmmermarked, sct.
hans bål, fastelavn m.m.m. Se mere på www.GreveLandsby.dk
Opret dig som bruger i Landsbyens Forum, så får du infomail når der er arrangementer.
Blive medlem af Greve Landsbylaug og støt bylaugets arbejde. Kontingent er kun 100, per
husstand, per år (pensionister 50,) på MobilePay 10428 eller bankkonto 2343 6279128611

Mange tænker når de kører forbi forsamlingshuset Godthaab, hvad sker der egentlig
der? Det vil vi prøve at fortælle lidt om.
Forsamlingshuset Godthaab er fra
1898 og har været samlingssted for
borgere i Greve Landsby og Omegn.
Der har været afholdt juletræsfester,
høstfester, fastelavn,  bankospil,
gymnastikopvisninger og der er spillet
revy, ja der har været afholdt mange
festlige arrangementer, også
"begravelseskaffe".
I meget gamle dage, var der ikke skoler, haller hvor man kunne dyrke idræt, som
eks. gymnastik, dans, badminton,  d.v.s det meste foregik i Forsamlingshuset
Godthaab, og der spilles stadig badminton i Forsamlingshuset en gang om ugen af
medlemmer fra Landsbyen. Grevehallen blev først bygget i 1968 som den første hal i
kommunen. Inden da var det skolehaller og forsamlingshuse som blev brugt til sport.
Nu om dage afholdes der Zumba hver mandag og torsdag i Forsamlingshuset kl.
19:30  20:30  alle kan deltage! Vi holder fastelavnsfest sammen med Landsby
lauget, div. lokale foreninger holder møder her og vi har tidligere afholdt madaftener.
Desuden fungerer Godthaab meget som udlejning til fester, så vi kan klare udgifterne
til at vedligeholde huset, idet vi ikke længere får driftstilskud fra kommunen.
Forsamlingshuset blev også tidligere brugt som valgsted, når der var Folketingsvalg
og Kommunevalg.
Hvad skal der til for, at vi kan samle folk her i Greve Landsby i vores dejlige
Forsamlingshus?  kom frit frem med ideer!
Forsamlingshuset Godthaab er en forening og det koster 200, at blive meldt ind
samt 100, om året i kontingent. I er meget velkomne til at blive medlem og støtte
op om huset, så vi har et sted hvor vi kan samles. Skriv en mail til post@godthaab
forsamlingshus.dk for indmeldelse.
Huset drives af en frivillig bestyrelse som kontaktes på post@godthaab
forsamlingshus.dk. Eller kik forbi, vi holder åbent hus hver torsdag fra kl. 18  19.
Se mere på vores hjemmeside: www.godthaabforsamlingshus.dk
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER I FORSAMLINGSHUSET GODTHAAB

