
  

Man er automatisk medlem af Sjelle 
Bylaug, når man flytter til Sjelle . 
Bylauget arbejder med trafik 
forbedringer og forskellige andre 
tiltag, som er til gavn for landsbyens 
borger. Er vært ved Sct.Hans fest, 
hvor Årets Sjelleborger bliver valgt 

Man kan blive medlem af 
forsamlingshuset.  250 kr. årligt. 
Indmeldelse 100 kr.  
Forsamlinghuset har cafe kl.17-20  
den 1. fredag i måneden. Der er 
varm mad fra kl.18.Der kan der også 
købes kaffe, the, øl, vand vin, snack 
og lidt slik. En mandag i hver måned 
er der ”Mandemad” fra kl.17:30 til 
21:30 Byens 
mænd mødes og 
laver et måltid 
mad sammen. 
Pris 50 kr. Der 
kan købes drikke 
varer. 
Den udendørs 
pizzaovn kan frit 
benyttes. 

Sjelle Bylaug Forsamlingshuset 

Vi anbefaler at du/I deltager i de 
forskellige arangementer og tiltag 
som er i byen . I er mere end 
velkomne til at komme  med ideer til 
nye aktiviteter 

 

Velkommen 
til 

Sjelle  



 

 Vi har en hjemmeside www.sjelle.dk  

Her er der links til foreninger, skoler, 
banker, erhverv, spisessteder 
forlystelser, kirker o s v. 

Vi prøver at holde siden så aktuel, som 
det er muligt. Der udsendes et 
månedligt nyhedsbrev. Man kan få en 

 E mail adresse på sjelle.dk  Det koster 
50 kr. om året.  

 

 Det vil være en god ide at læse Galten 
Folkeblad og Ugebladet Skanderborg  
Her kan man få sidste nyt om de ting, 
der sker i lokalsamfundet. 

 

 

 

 

Vi vil gerne byde jer velkommen til 
byen med denne lille pjece. Hvor vi 
beskriver lidt af de muligheder, som 
man kan benytte sig af her i byen 
og nærmeste omegn. 

Sjelle er en landsby med 315 
indbyggere, beliggende 4 km. Nord 
for Galten og 19 km. Vest for 
Aarhus i Skanderborg Kommune.     

     

 

Sje 

Kære nye borger  

i  

Sjelle. 

 

Fastelavnsfest 
Vinterfest 
Sysselmesse 
Sommerfest. 
Sct. Hansbål hvor årets sjelleborger 
kåres 
Loppemarked 
Høstfest 
Larm På Landet / Spil Dansk Dag 
En musikalsk dag, hvor vi fejrer dansk 
musik i alle mulige former. Kom, nyd, 
lyt, syng og spil med!  
Liv i forsamlingshuset 
Skanderborg kommune stiller en 
kunstner til vores rådighed 
Æblepressedag    
1 dag i september og 1 dag i oktober. 

*  

 Hvad kan vi tilbyde Traditioner 


