
     

 Vi ønsker Os selv hjertelig tillykke                 

og byder samtidig vore medlemmer på 

lidt godt til ganen...                      

 

Fredag d. 19 / 9 – 2014  

 Vi glæder Os meget til at se dig! 

LFF - KERTEMINDE FYLDER 9 ÅR 

Forening for:  Langtidssyge * Flexjobbere * Førtidspensionister 
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Sensommer/Efterår 2014 

Velkommen til et efterår, hvor ikke færre end 3 af vore 

medlemmers ønsker, vil gå i opfyldelse… 

Kort tid før dette eksemplar kommer ud - ja der har 

de  første allerede været en tur på Romsø. 

Herefter følger så Den Fynske Landsby - for ikke at        

forglemme at vi knytter fredag d. 05 / 09 

Nedenfor er så en invitation til Alle vore medlemmer - 

Vi vil så gerne se Jer! - og I skal være så hjerteligt  

velkomne til at komme ned og fejre vores første 9 år 

som et hyggeligt supplement - til en til tider grå     

tilværelse… Vi ses!!  

Livet nydes på en solbeskinnet bænk ved sommertid...                                              

Sommerfesten 2014                                                                                               

- højt humør, hovedbrud og heftig pakkekamp… 

Søren Evald havde fundet et lille rebus lignende   

opgave frem til os i år, så der var virkelig kamp til 

stregen om at vinde de lovede flødeboller..                                                           

Maden var bare skøn - lækker salat buffet samt      

islagkage med chokolade bunde... - og som altid  

trofast leveret af Søren og Kristian                       

...stor tak til Jer alle 3! 

Vi siger tak til Alle fremmødte for en rigtig                 

hyggelig aften... 

FORMANDEN HAR ORDET! 

 

Nu er sommeren så småt gået på hæld og 

her i de sidste lune stunder - prøver vi          

bestyrelsesmedlemmer på at komme op i 

tempo igen efter ferien. 

Det har været nogle dejlige måneder med en 

del vel  overståede og succesfulde arrange-

menter. 

Vi vil dog ikke hvile på laurbærrene, så nye er 

allerede på tegnebordet - men mere her om 

på forsiden. Dog informerer vi lige om at turen 

til TV2 er aflyst - af økonomiske årsager.        

Til gengæld håber vi at turen til Romsø så i     

stedet vil falde i medlemmernes smag. 

Vi vil til stadighed gerne opfordre vore        

medlemmer til at opdatere deres kontakt      

oplysninger...                                                                 

Særligt ved flytning og ny e-mail er          

problemet rigtig stort for os! 

Vi var atter så heldige at lodtrækningen blandt 

de indsendte ansøgninger faldt på os, så vi 

har fået §18 midler bevilget til fælles glæde. 

I ønskes Alle et rigtig dejligt efterår 

    De Venligste Hilsner  

     Elisabeth 

  Kommende Arrangementer: 

     Den Fynske Landsby 

 9 års Fødselsdag 
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Udkommer ca. en gang i kvartalet                  

til foreningens medlemmer. 

 Stof skal sendes til ovenstående              

adresse mærket                                         

”LFF - POSTEN                                         

eller mailes direkte til:                                  

vivi-ann@lffkerteminde.dk 

Formanden                          

på slap line... 



I 2014 er det 150 år siden, Danmark mistede Sønderjylland til Preussen under Slaget ved Dybbøl i 1864. 

Tag med på alletiders oplevelse,  
når vi besøger: 

Den Fynske Landsby 

 

Denne lagde i det forgangne år - rammer til optagelserne af DR1s kommende store                 
dramaserie "1864" - som vises i efteråret 2014.  
Optagelserne fandt primært sted i Landsbyens bolsted fra Melby (nr. 10), som i tv-serien er    
det fynske barndomshjem, hvor de to hovedpersoner vokser op.  
Den lille gård står, som filmfolkene forlod den, så attraktionens gæster kan få lejlighed til at  
besøge Laust og Peters barndomshjem.  
I laden overfor fortælles om optagelserne samt virkelige fynske soldater, der deltog i krigen. 

Dato: 12 / 09 –2014 - Entré: 60 DK.KR.                     
Sted: Sejerskovvej 20 5260 Odense S                       

Vi mødes ved indgangen kl. 10 m./ madkurven 
  

Vi kører selv !  -Oplys gerne ved tilmelding om der er 
en ekstra plads i bilen - eller  om kørelejlighed  ønskes!                                                                                                                      
Tilmelding: senest d. 07/ 09 - Gumse tlf. 20 89 44 16           

 

NYD LIVET !! 

Munkebo Bakke 

Det var en rigtig (s)køn 

eftermiddag, hvor vi      

hyggede os med kaffe og 

kage. 

Solen tittede frem fra tid 

til anden og der var lige 

tilpas der på bænken. 

Tårnet blev også ”beset”                                   

- og den flotte udsigt nydt 

i fulde drag... 

HØJ CIGAR FØRING 

   Torsdag d. 23 / 10 - 2014 

Vi tilbyder Jer hermed endnu en hyggelig               

eftermiddag / aften i bowlingens tegn. 

Vi mødes i Munkebo Idrætscenter 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. person og er 

ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding til Søren på Tlf. 30 34 14 32                

- sidste frist er d. 12 / 10 - 2014 

BOWLING COMPLET 

Minigolf Dysten anno 2014 

Flot vejr, moderniserede baner og højt humør… 

I alle aldre var 16 medlemmer mødt op og tog del i 
den årlige kamp om hæderen som minigolfens        
konge… 

En mindeværdig eftermiddag… - og hvor var det dog 
en praktisk ting med sådan en fint lille net … til at 
samle alle de bolde op, som vi  konstant skød i      
vandgraven… til stor morskab for tilskuerne..!! 

Kødet tilberedes nøje…                  

Kim, Kurt og   Kristian  

i aktion! 

Kirsten er vaks med blyanten…                        

-tænke tænke tænke!! 

Jeanette              

prøvesmager               

kartoffelsalaten  

Al den gode 

mad..!! 

Højdepunkter fra årets Sommerfest: 

Gaver gaver 

gaver... 


