
Aktivitetsudvalget   har   siden   sidste   nyhedsbrev   haft   en   forholdsvis   stille  

periode.  

Søndag   d.   12/1   løb   nytårskuren   af   stablen.   Klubhuset   var   fyldt   –   over   100  

havde   meldt   sig   til   arrangementet,   der   som   sædvanligt   startede   med  

boblevand   og   kransekage.  

Efter   de   sidste   års   mere   eller   mindre   ”berømte”   underholdere   var   vi   i   udvalget  

noget   spændte   på,   hvordan   det   skulle   gå   med   en   helt   ukendt   på   scenen.  

Vi   havde   fået   kontakt   med   Svend   Erik   Larsen   –   en   troubadour   fra   det   vestjyske.  

Det   var   absolut   et   godt   match   –   han   serverede   en   god   blanding   af   kendte   og  

mindre   kendte   sange   –   nogle   til   at   synge   med   på   og   ”røverhistorier”,   hvilket  

inspirerede   en   blandt   publikum   til   også   at   komme   på   scenen,   så   Svend   Erik  

fik   nye   historier   med   hjem.  

Så   blev   det   spisetid.   Menuen   var   som   altid   suppe   og   tarteletter,   Herefter  

kunne   man   købe   kaffe   og   kage   ad   libitum.  

Sidst   på   eftermiddagen   så   klubhuset   igen   helt   almindeligt   ud.  

En   stor   tak   til   medhjælpende   hustruer.  

D.   4/3   afholdes   klubaften,   hvor   Jens   Honore   kommer   og   fortæller   om   sin   og  

familiens   tur   ad   vandveje   ned   gennem   Europa.  

Næste   gang   vi   kalder   til   samling   er   til   suppe   Skærtorsdag   d.   9/4,   derefter  

kommer   standerhejsningen   lørdag   d.   25/4.  

Mere   information   om   de   enkelte   arrangementer   på   klubbens   hjemmeside.  

Aktivitetsudvalget  

Indlæg   Ole   Thrane:  

Vore   dejlige   klubhus   vedligeholder   ikke   sig   selv.   Det   er   der   faktisk   nogle,   der   gør   helt   frivilligt.  



Bænkene   på   terrassen   er   malet.   Gulvet   i   klubhuset   er   bonet,   og   stole   og   borde   har   fået   en  
omgang.  

Her   er   det   Aktivitetsudvalget:   Birger,   Torben   og   Ole   der   renser   stolesæderne   en   tilfældig  
mandag.  

Birger   sprøjter   sæderne   med   rengøringsmiddel.  

 

Torben   støvsuger   efter   Birgers   omgang,   og   forhindrer   'sædernes   forfald'!  

 

Ole   hjælper   til   og   sørger   samtidig   for   forplejningen    så   ingen   går   ned   på   grund   af   manglende  
føde!  

 

Billeder   fra   klubaften   "Kål   og   Kanaler"   4.   marts   2020,   hvor   Jens   Honore   fortalte   om   sin   sejltur  
gennem   Europa   til   Middelhavet   og   tilbage   igen  
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