Kære venner.

Nyhedsbrev nr. 06. 2007.

Så er det måske tid til at vende snuden mod det
fynske land igen og få en kulturel oplevelse i
Nyborg.
I år spilles der ”Cabaret” på den gamle vold.
Vi vil gerne se jer, som kan og har lyst lørdag d.
18/8 og hvis I kommer ved 10.30 tiden, vil vi kunne
nå lidt frokost og en tur på cyklerne, hvorhen turen skal gå i år, kan vi
snakke om over frokosten.
Det spiselige er på sammenskuds basis (ca. kr. 50/60.- pr. næse).
Billetterne til ”Cabaret” koster kr. 140.-, og der er 10 % rabat ved køb af
mere end 20.
I skal medbringe det I skal sove I (telt, husvogn, iglo, tipi (husk fryser),
jordhule (der forefindes skovl og spade), løv til løvhytte m.v. For enkelte
udvalgte forefindes sovemulighed i skur, værksted eller i havehus.
Medbring også et par flasker rød/hvidvin til fælles bedste.

Programmet vil så være som følger ca.:
Lørdag d. 18/8.
10.30
Ankomst til Strandalleén 89, opsætning af telte, frokost.
12/12.30
Tur et sted på Fyn.
16.00
Ankomst til Strandalleén 89 kaffe, en tur i Storebælt, en
tur i båden afslapning, klargøring til aftensmad (grill) spisning.
19/19.30
Afgang til den gamle vold for at se ”Cabaret”.
22.30/23
Ankomst til Strandalleén 89, en ”lille” en til
at gå i
seng på.
??
Sengetid.
Søndag d. 19/8.
7 – 10
Morgenmad.
10.00
En lille tur rundt på Østfyn, for dem der er til det.
12.00
Frokost, en tur i Storebælt, en tur i båden, afslapning,
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klargøring til
hjemturen.
16/16.30
Afgang fra Strandalleén.

Ring til undertegnede på 24 65 21 71 senest fredag d.13/8.
Eller mail til mette.henrik@os.dk
Se mere om ”Cabaret” på: www.nyborgvoldspil.dk
Hilsen
Mette & Henrik (medlem nr. 1, den gamle formand)

Tyskland/Østrig´s turen d. 22. august
Vi mødes under motorvejsbroen om morgenen kl. 6.00. Og Kører i nogenlunde samlet flok
til Berlin hvor vi har den første overnatning.
Tilmeldingsfristen er for længst overskredet, men er du alligevel interesseret, så prøv at
kontakt Düsse Jürgen på tlf. 2679 5789, som måske kan knibe en enkelt eller to mere med
på turen.

Søndag den 16. september 2007 - tur til Bogø og Møn.
Turen går til Bogø og Møn rundt. Vi mødes på tanken kl. 10.00 og kører med en enkelt
pause ved Karlslunde til Farø. Derefter Bogø rundt og videre til Møn, til en lille glaskunstner ved Fanefjord. Derefter rundt af de små veje op til Møns klint. Der bliver
desværre ikke tid til at se det nye Geo-center, da der mindst går 2 timer med det. Men en
gå-tur ud til klinten skal vi da ha’.
Derefter videre rundt på den nordlige side af Møn, hvor der kan blive mulighed for at
besøge et lokalt lysstøberi og et lokalt bryggeri, hvor der også kan købes is, da jeg håber
at det stadig er sommer.
Hilsen Jan Snerle

Søndag den 30. september 2007 – tur til Maglesø og omegn.
Vi mødes på tanken kl. 10.00 og kører af de større veje til Roskilde og derefter af de små
og snoede veje til Maglesø Traktørsted, som ligger syd for Holbæk.
Hilsen Jan Snerle
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Nyt fra sidste klubaften.
Der mødte i alt 18 medlemmer op. Formanden havde egentligt lovet at bage kage til
aftenen, men han må há glemt at han skulle på ferie, så han ringede i sin nød til
næstformanden som atter engang måtte rede kastanierne ud af ilden for ham!!!!!
Der blev indkøbt et passende antal citronmåner, de blev spist stort set alle sammen.
Vi talte om de ture som har været, det var ikke mange. Det er rygtedes at Bendt og Karin
har været til træf på toppen, men de var desværre ikke mødt op, så den tur kunne vi ikke
høre om.
Jeg, Mic; fortalte om en onsdagsaftentur. Vejret var fint, men der dukkede ikke andre end
Ebbe op, og han skulle bare vaske bil, vi fik en sludder, men jeg måtte køre alene.
Vi talte om de ture som skal komme.
Kagemand til næste gang er Bo Hansen

Erik Pades kreative kage bidrag klubaften i juli måned.
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