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Kære medlem!

Det er bladtid, men i disse tider hvor vi skal passe godt på os selv, er der ikke så meget at skrive om, og
derfor nøjes vi med at udsende dette Nyhedsark.

Vi har netop modtaget retningslinjer for brug af vores lokaler i Hillerslev, Espe, Svendborg og Ærø.
Den påkrævede rengøring/afspritning kan vi ikke leve op til, og derfor må vi stadig aflyse alle aktiviteter i
disse lokaler!
Det kommer til at berøre vores Fællesspisninger, Maling om onsdagen, Caféaften tirsdag, Sløjd-
mandag og tirsdag, Mandehørm og Tøseaften, som alle er aflyst indtil videre!

Vores kontor på Guldhøj, er åben for vores medlemmer, (mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9:00 til
12:00) og der er åben på vores telefon, mandag til fredag fra klokken 10 til 12. (Man er også
velkommen til at kigge forbi, eller ringe, hvis man bare vil snakke!)

I uge 30 flytter vi vores kontor i Guldhøj til "kælderen", hvor der vil vore tilgængelighed for
kørtestol mv. Der er direkte indgang til lokalet fra gården Floravej 11

Vores aktiviteter i det fri, er IKKE aflyst.

Kom og mal i det fri - Vi mødes på Piptorn den 5/8 kl. 16:00 - Husk male/tegnegrej lærred mv.

Cafe og Is besøg i Rudkøbing d.11/8 kl. 14:00, vi mødes ved P-Pladsen ved Netto og finder en
hyggekrog, og drikker en kop kaffe eller spiser en is (egenbetaling). Tilmelding til Lonnie senest 10/8.

SOMMER FEST 15/8 hos Lonnie og Frank fra kl. 14:00 hvor der serveres kaffe/kage mv, senere tænder
vi op i grillen, og får noget godt at spise, hvorefter der er hygge i teltet til vi ikke orker mere! Tilmelding
senest 10/8 til Lonnie PRIS 125,- kr. (husk egne drikkevarer.)

Sheltertur på Drejø d. 28. til 29. august. Vi mødes kl 10:30 ved Svendborg færgeleje, mod Drejø! Husk
sovepose og underlag. Prisen er 150,- kr. for færge og overnatning. Tilmelding til Lonnie senest 15/8.

Zoologisk have Odense - 23/8 gåtr vi i Odense Zoologisk have - Vi mødes udenfor kl. 10:30, husk
madkurv, tilmelding til Lonnie senest 15/8

Tur til Sæby Camping, d. 30/8 - 6/9 - ALT OPTAGET. Turen afvikles efter planen.
De tilmeldte for direkte besked.

Vi ønsker alle vores medlemmer
en rigtig god sommer!


