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Solen og den medfølgende varme er atter så 

småt ved at vinde indpas - og vi er også klar til at 

byde den velkommen. 

General Forsamling  

Elisabeth bød velkommen og meddelte med 

sorg de fremmødte, at 2013 blev året hvor vi 

mistede Britta Due…                                               

”Britta var om nogen det menneske, som vi 

kan takke for, at vi i dag kan have det rart 

sammen i vores lille hyggelige forening. 

Britta var tillige en dame med ordet i sin 

magt - og af sine meningers mod!                      

Bad man om hendes mening - ja så fik man 

klar besked, til gengæld fik man også en 

uforbeholden støtte i svære tider!                                                 

Vi må ikke glemme hendes stadige nærvær 

samt utrættelige trang til altid at hjælpe 

mennesker, der havde det svært her i                   

livet… Æret være Brittas minde”…!!                         

- sådan lød ordene fra vores formand og vi 

holdt 1 minuts stilhed til Brittas ære.  

Derpå informerede hun så de fremmødte   

medlemmer om bestyrelsens visioner for det 

kommende år. Tillige berettede hun også om 

det forgangne forenings år.                                        

Karin fremlagde friskt regnskabet - og kassen 

stemte som altid. Vivi-Ann var klar ved pc’en og 

knap 20 veloplagte medlemmer deltog aktivt i 

kampen om tarteletterne.                  

FORMANDEN HAR ORDET! 

Vi går nu en lang og forhåbentlig god sommer 

i møde - en sommer, hvor vi til stadighed intet 

endeligt ved om vor forenings fremtidige                     

tilholdssted.                                                                    

Indtil videre holder vi til på Mødestedet, men 

vi har meldt os ind i foreningen for Frivilligcen-

tret og tillige besøgt dette for at se lokaliteter-

ne lidt an – de er ikke helt optimale for os så-

dan som centret er indrettet i i øjeblikket, men 

det er endnu ikke færdiggjort, så det er ikke til 

at sige hvordan det endelige resultat bliver. 

Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at      

opdatere deres kontakt oplysninger. 

Tillige har vi en SMS - kæde på tegnebordet 

på forsøgsbasis. Dette er for at give mulighed 

for at lave mere ”impulsive” arrangementer og     

lignende.                                                                      

Hvis man ønsker at modtage en sms med      

sidste nyt fra LFF, så kan man kontakte Karin 

eller Vivi-Ann her om - send blot en mail eller 

ring og opgiv mobil nr.  

Tilbage er kun at ønske Alle vore medlemmer 

en rigtig dejlig sommer herfra Os i Bestyrel-

sen   

    De Venligste Hilsner  

     Elisabeth 
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  Kommende Arrangementer: 

MAJ: 

Minigolf  - torsdag d. 22 / 4  

Knytte - Fredag d. 30 / 5 

JUNI: 

Fredags Hygge på Munkebo Bakke 

d 13 / 6 

SOMMERFEST  

JULI: 

FERIE LUKKET!!! 

Så knytter vi… atter! 

 ”Vil I lære noget om knytning for              

begyndere”..?               

Blev vi sidste år spurgt - ja tak! Sagde vi  

...så i år gentager vi successen, da vores                

tålmodige lærer  atter engang har tilbudt et 

lille forårskursus ud i knytningens svære 

kunst  vi starter Fredag den 30. maj 2014 

  det eneste det kræver er at man medbringer 

en skruetvinge eller andet til at fastholde den 

anden ende af sit håndarbejde.  

Vi har 2 fredage til at lære de rette knuder 

og teknikker. Næste fredag bliver dog først 

efter sommerferien, så vi lige får                      

genopfrisket forårets lærdom. 

Der lyttes mens Elisabeth beretter om årets gang og slut-

teligt bekendtgør det kommende forenings års visioner.  

Husk du kan se flere højdepunkter            

på foreningens                                            

hjemmeside !!                        

www.lffkerteminde.dk 

I planlægningen af det kommende forenings års 

aktiviteter er der selvfølgelig taget højde for vore 

medlemmers ønsker - i det omfang det nu har 

været os muligt. Vi har som altid de faste arran-

gementer, men også et besøg på TV2 er på teg-

nebordet - såvel som en beslutning om at leje 

en båden hen i august til Romsø - hvorfor der  

bliver først til mølle princip ved tilmelding.  Nu vil 

vi se Romsø - om så nogen af os må  have en 

støttende arm eller et par hvilepauser undervejs.  



Info til medlemmerne 

om Generalforsamlingen 

7. marts 2014 


