Nyhedsbrev nr. 06. 2012.

Nyt fra sidste klubaften d. 1. august
23 SMCKér mødte op denne sensommer
onsdagaften, heriblandt Familiesammenføringen,
som kom humpende frem, næsten samtidig med at
Han Snerlen kom humpende, bare på en lidt
anderledes måde. Velkommen til de to.
Pade havde hjembragt to af bagerens de bedste
kringler, som blev indtaget sammen med klubkaffen.
De to nye medlemmer Kjeld og Hanne havde øl
med i anledning af at de nu har fået indkøbt MC, en
rigtig flot Yamaha, tillykke med den..
Den ene øl blev efterfulgt af en anden øl, som blev
givet af Arne, også kaldet ”Den Rullende Underbuks”, i anledning af at han
nu er blevet pensionist.
Formanden rejste sig lidt senere end han plejer, og holdt en ganske kort
tale, omhandlende den kommende tur, Vandets dag d.12. august. Vi blev
også opfordret til at møde op søndag d. 9. september på Egegården, hvor
alle foreninger og klubber som holder til på Egegården skal udstille, og vi
fra SMCK tilbyder køretur til interesserede. Formanden reklamereder også
lidt for Skaldyrs menuen på Hundested havn og det kommende Thy træf.
Samt træf i 100 eller var det nu 1000 års skoven. Formanden opfordrede
medlemmerne om at komme med forslag til ture, samt til at skrive indlæg til
bladet.
Jens tilbød næsten frivilligt at tage kage med til næste klubaften, som bliver
onsdag d. 5. september.
Mic

Kommende ture.
Søndag d. 12. august kl. 9.50.
Vandets dag. Vi mødes ved færgerne i Helsingør kl. 9.50., tager færgen til
Sverige. Kører ad nogle smukke svenske veje frem til en sluse, hvor vi ser
det fantastiske skue der er, når sluseportene bliver åbnet. Der er forskellige
boder, med mange forskellige lokale specialiteter, så som kaffe æbleskiver,
kage, pølse og mange andre ting, stemningen omkring arrangementet er at
sammenligne med Sct. Hans aften herhjemme.
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Brugerforeningen Egegaarden
AKTIVITETSOVERSIGT
FOR
EGEGAARDSTRÆF 2012 DEN 9. SEPTEMBER
1. Kl. 10.00 Flaget hejses v/ Mogens
2. Familieloppemarked (stadeleje 100,- kr.) med tilmelding af stadeplads til Vibeke tlf. 4913
4748.
3. Gratis sildebord i Laden ved Espergærde Idrætsforenings Venner/Revy (kl. 11.00) og
underholdning ved Egegaardens Spillemænd (kl. 11.00 - ca. kl. 12.00). Drikkevarer
sælges til rimelige priser.
Efter sildebordet sælges kaffe/te og kage i Laden.
4. Jazz- og swingmusik i Laden ved bandet "Hamlet Stompers" fra Jazzklub
Egegaarden (kl. 12.15-13.00 og 13.15-14.00).
5. Broens Spillemænd i Hestestalden kl.12.15-13.15
6. Foredrag af Kjeld Damgaard i Stald 1/Musikrummet ved Espergærde Byforening
(kl. 12.30: Espergærde-Mørdrup-Tibberup for 100 år siden. Kl. 13.30: EspergærdeMørdrup-Tibberup for 50 år siden.).
7. Underholdning ved Egegaardens Spillemænd i Hestestalden (kl. 13.30-14.30).
8. Fremvisning af fiskegarn og fortælling af fiskehistorier ved Nordsjællands
Fritidsfiskerforening.
9. Salg af kaffe/te og kager samt vin, øl og vand i Hestestalden ved Rødspætterne og OKklubben. Der sponsoreres én lagkage pr. forening, men andre slags kager er også meget
velkomne.
10. Motorcykeludstilling på P-pladsen og prøveture ved SMCK.
11. Patchworkudstilling ved Egegaards Quilterne, som udstiller i Stald 3, Hestestalden og
på gangene
12. Udstilling af malerier mm. i Stald 3, Hestestalden og på gangene ved Espergærde
Malegruppe.
13. Amerikansk Lotteri med én farve og mindst 10 gevinster (4 lodder for en 20-er)
Sponsorer: Principielt alle foreninger på Egegaarden, der nyder godt af det dejlige
foreningshus (ideer: 2 flasker vin, et gavekort, en kunstgenstand, et stykke
kunsthåndværk) samt forretningslivet.
14. Båd- og/eller fotoudstilling ved Espergærde Smakkelaug på græsplænen og/eller ca. 3
løbende vægmeter.
15. Opgaveløb og/eller sporleg med børnene samt evt. sæbebobler og møntkast ved

2

Socialdemokraterne Syd.
16. Frimærkeudstilling ved Espergærde Frimærkeklub i Stald 2/ Bestyrelseslokalet.
17. Pølsebod med 2 slags grillpølser fra kl. 11.00 ved Arne med særlig aftalt stadeleje.
18. Young Boys rengøring start kl.15.00
Selv om der er foreninger, der ikke ønsker, at bidrage med underholdning, aktiviteter
udstillinger m.m. vil der altid være nogle praktiske
opgaver, der skal løses; så vi håber at alle møder op den 09.09!!!
Venlig hilsen
P.b.v.
Mogens

Tden nærmer sig og vi skal til at tænke på vores afslutningstur og fest.
Afslutningsfest bliver ved sommertids afslutning, lige som det plejer.
Lørdag den 27 oktober 2012 kl. 18.00.
I Tipperupparkens Beboerhuset på Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde.
Sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060 Espergærde.
Eller medbringes til afslutningsfesten.
Mere omkring tur og fest i næste klubblad.
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Sensommertilbud:
Motorcykelhandsker (sommermodel) i dellæder og med kort eller langt skaft sælges til den
formidable pris af 250,-kr. pr. par.

Handskerne er af god kvalitet og er samme model som sælges til en kendt offentlig
virksomhed.
Handskerne leveres direkte fra importøren.
Prøveeksemplar forsøges skaffet til næste klubmøde.
Kontaktperson: Jan Marker.

Fortsat god sommer til jer alle.
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