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Foreningen hermed endnu en         

hyggelig eftermiddag / aften i         

bowlingens tegn.  

Vi mødes i Munkebo Idrætscenter  

onsdag d. 21 / 10 - kl. 17.00 

Hvor vi dyster om, at blive dagens  

vinder. 

For derefter at få  serveret en  lækker 

Wienerschnitzel i centrets restaurant. 

Arrangementet koster 129 Kr. pr.  per-

son og er ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding til Søren på Tlf. 30 34 14 32                                                   

Sidste frist er d. 14 / 10 - 2015 

Bowling Complet 

Smugkig i næste nummer: 

Helle Hansen kommer atter forbi og 

beretter for os. Denne gæstede nyligt 

USA igen - og vi glæder os den spæn-

dende beretning.  Kig og lyt med på en 

hygge-fredag i november. 

 

 

November gemmer også på den sæd-

vanlige Julehygge - Fredag. Hvor der 

trakteres med gløgg samt æbleski-

ver ...dekorations materialer m.m. 

medbringer medlemmerne selv! 

 

 

December måned rummer den       

sædvanlige Jule Udflugt. …              

destination endnu ukendt! 

Tillige afholdes den obligatoriske      

Julefrokost anno 2015 

 

På forhåbentligt gensyn i 2016 

Efteråret 2015 

Vi går nu atter efteråret og den 

koldere tid i møde. Arrangemen-

ternes karakter skifter nu atter til 

de lidt mere indendørs prægede 

og der vil være en hel række af 

de gammelkendte på tapetet den-

ne gang. Først lægger vi dog ud 

med at fejre 10 års fødselsdag al-

lerede nu her fredag d. 18 sept. 

Formanden har ordet: 

Sommeren gik sin vante gang - 

og vi havde lavet arrangementer 

op til ferien. Desværre kunne vi jo 

så konstatere at opbakningen til 

disse ikke var helt så god som vi 

godt kunne have ønsket os! …

Sommerfesten var som altid rigtig 

hyggelig og en dejlig start på fe-

rietiden.  

Påmindelse: 

Der afholdes IKKE!                   

Hygge - Fredag i uge 42  

grundet Bibliotekets  

Bogudsalg       

Om det skyldes vejrlig eller blot at 

vi lige ramte ned i en uheldig     

periode - ja det er ikke til at sige.             

Blot må jeg konstatere at kigger vi 

på arrangements siden mere 

fremadrettet, så må vi desværre 

se os nødsaget til at arrangere 

færre udflugter m.m. -                    

i fald denne tendens måtte vise 

sig at fortsætte. 

Hvis vi ser overordnet på forenin-

gens gang, så ligger vi som altid 

meget stabilt på omkring de 50 

medlemmer - og vore visioner ef-

terleves planmæssigt. 

Kig ned d.18 og hjælp os med at 

fejre de forgangne 10 år. Vi håber 

at I fortsat vil støtte op om os, så vi 

i fællesskab kan imødegå de    

næste ti år.                     Elisabeth 



 

 Hygge på Romsø 

Sommerfesten 2015 

En rigtig hyggelig aften med en  

lækkerier fra grillen og en flot        

salatbar.                                        

Traditionen tro tillige amr. lotteri og 

sportslig udfoldelse på det grønne 

græs.                                             

En stor tak til Søren og tak til de  

deltagende medlemmer. 

På opfordring gæster vi atter 

Den Fynske Landsby 

Dato: 23 / 09 – 2015                      

Entré: 60 DK.KR.                           

Sted: Sejerskovvej 20                  

5260 Odense S                       

Vi mødes ved indgangen kl. 10.00        

m./ madkurven! 

Vi kører selv !      Oplys derfor 

gerne ved tilmelding om der er en 

ekstra plads i bilen - eller  om   

kørelejlighed  ønskes!    

                                                                                                                   

Tilmelding: senest d. 21/ 09                     

til Gumse tlf. 20 89 44 16  

10 års Fødselsdag 

Foreningen fejrer at vi nu       

endelig har rundet de 10 år. 

Derfor trakterer vi med Fødselsdags  

Kage & Kaffe for at markere dagen 

på  Hygge-Fredag d. 18 / 9  fra kl. 

13.00 

Fig.1 Artikel i Gadespejlet 2005 
Fig.2 Åbent hus arrangement 2005 

Fig.3 Første brev til medlemmerne 2005 


