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FORMANDEN HAR ORDET! 

Om kort tid banker den kønne juletid atter på 

døren og så vi klar med en række af de fast 

tilbagevendende arrangementer som optakt 

til højtiden. 

Årets arrangementer har båret præg af en 

rigtig god stemning, hygge og højt humør - 

det har været en glæde at se så mange friske 

og veloplagte medlemmer samlet. 

Fællesskab og forståelse er nøgleord - og 

den enkelte har brug for at føle sig værdsat - 

eller ganske enkelt blot at blive hørt!                                             

Derfor er det så vigtigt, at vi her i den mørke 

tid - tænker på dem vi holder af og viser det!  

Kom og vær med  - og hyg Jer i selskab med  

de rare mennesker, der altid finder vej til vo-

res lille forening ...vi vil glæde os til at se Jer! 

Tilbage er der kun at ønske Jer Alle en rigtig 

Glædelig Jul og et Godt Nytår her fra Besty-

relsen og undertegnede. 

Mange hilsner  

Elisabeth   
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Kommende Arrangementer: 

 

USA - tur/retur  v/ Helle Hansen.  14 / 11 
 

Julehygge - Fredag         28 / 11 
 

Juleudflugt          22 / 11 
 

Julefrokost          19 / 12 
 

1. Hygge-Fredag anno 2015       09 / 01 

Hvorfor ser du så træt ud? 

- Alle gaverne skulle jo bringes ud, men nu vil jeg 
altså også hjem i kanen…!! Vinteren / Julen 2014 

Vi er nu atter ved den kolde tids begyndelse - 

mørket sænker sig og vore aktiviteter atter vil  

være tilrettelagt derefter.  

Først tager vi dog et lille tilbageblik på den sidste 

tids arrangementer.  

Romsø blev jo desværre aflyst i sidste øjeblik - 

dels på grund af vejrliget - men også den mang-

lende tilslutning til turen. Sidstnævnte har så gjort 

at der p.t. ikke er nogen yderligere overvejelser 

om at tage denne udflugts mulighed op igen. 

Den  Fynske Landsby               

I midten af september gæstede vi så         

”Den Fynske Landsby” - vejret vist sig fra sin 

smukkeste side og i høj sol kunne vi nyde vor 

medbragte mad og kop kaffe - lige der midt på 

den gamle præstegårds plæne.  

Humøret var højt og alt blev taget i nærmere 

øjesyn - nogle af os blev ligefrem lidt nostalgi-

ske eller nød gensynets glæde med de mange 

flotte effekter, der var udstillet.  

Se billeder inde i bladet... 

Bowling 

Der blev kæmpet og der blev spist - som altid  

rigtig god mad og så ihærdig kamp på selve  

bowling banen, så det kunne mærkes de næst-

kommende  dage, men hvor havde vi det bare 

sjovt! 

Bowling matchens deltagere  

 

Julehygge - Fredag 

28 november 

Kl. 13 - ?? 

 

Vi gentager optakten til Julemåneden, hvor vi 

mødes og hygger med at lave juledekorationer, 

papirklip og hvad man nu ellers må have lyst 

til..  

Der serveres gløgg og æbleskiver - mens vi 

nyder duften af gran og de kreative sjæles    

flotte kreationer. 

Medbring dine egne 

materialer - så er der  

en hjælpende hånd og 

lidt inspiration ved   

behov derfor!    



 

Traditionen tro vil der som altid være amerikansk lotteri - hvor hver 

især medbringer en lille pakke til ca. 25 kr. 

Vi beder pænt om vore medlemmer indbetale et lille depositum på 

100 Kr. - hvor Aktive medlemmer får dette retur ved ankomsten. 

Vi gør vore medlemmer 

opmærksomme på at vi 

selv medbringer service 

samt drikkevarer. 

Julefrokosten 2014 

Traktement: Jule Platte samt Ris á la Mande 

”Cricketklubben” - Vejlevangen 22 

Tilmelding til Kristian på Tlf. 60 69 92 90 - senest d. 08 / 12 - 2014 

Dato: 19 / 12  

Kl. 18.00 

 

Herregården Lundegaard  

I Kostalden udstilles   

fødevarer og i Ellen 

Marsvins Lade kan ses 

et stort udvalg i              

kunsthåndværk.                     

Studestalden huser en 

lille café med lidt godt 

til ganen. 

Vi alle mødes ved          

indgangen kl. 10.00            

Vi kører selv og       

tilmelding kan ske     

til Gumse på            

tlf. 20 89 44 16         

Foreningen giver km. 

penge efter gældende 

tarif. 

 Lundegårdsvej 46 - 5672 Nr. Broby 

Julemarked - Lørdag d. 22 november  

USA tur/retur 

Helle Hansen kommer og beretter om hende 

og veninden Susannes tur til Staterne i 

2013. Denne strakte sig over 2 måneder fra      

sensommeren i august og til midten af      

oktober. 

Der vil blive trakteret med kaffe og kage og 

alle er meget velkomne.  

Fredag. d.14 /11 - kl. 14.00 

På billedet til   

højre ses Helle 

foran byskiltet 

til landsbyen 

”Hansen”              

i Idaho 

Helle og USA  

Helle  beretter som nævnt til højre om sin rej-

se  nu her fredag d. 14 november - og der er 

ingen tilmelding. Selv arrangementet starter 

som før nævnt kl. 14.00 - men der er selvføl-

gelig åbent fra kl. 13.00 som der plejer at væ-

re.  

Ændring af dato for juleudflugt 

Arrangementet er flyttet til d. 22 november - 

julemarkedet er ønsket af et medlem, så det 

blev årets juleudflugt.                                             

Julefrokost 

Vi gør opmærksom på at der IKKE er           

hygge-fredag d. 19 december!! 

Fødselsdagen  

Vi var ca. 20 medlemmer, der ønskede for-

eningen tillykke med de 9 år. Der blev trak-

teret med boller og lagkage efter alle kun-

stens regler - så alle var godt forspiste og i 

højt humør.  

Snapshots fra  

Den Fynske Landsby 


