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Nyhedsbrev
Siden sidst !

Af efterårets program.

Velkommen igen efter en sommer, der om
ikke andet har budt på lidt af hvert hvad angår
sommervejret.
Vi sluttede som bekendt foråret med en
udflugt til Omø. På Stigsnæs havn mødtes de
40 personer der var det maksimale antal der
kunne omvises på én gang. Herfra ankom vi
efter ca. 1 times sejlads til Omø, hvor vi blev
modtaget af Einar Storm som derefter viste os
rundt på øen og mesterligt forklarede om dens
geografi og historie. Vi besøgte øens smukke
kirke hvor Storm gav os dens historie. Den
medbragte frokost blev indtaget i øens
forsamlingshus, hvorefter vi alle gik en
rundtur og bl.a kiggede indenfor hos det
lokale historiske arkiv. De kan noget der på
øen. Efter en tur til fyret samledes vi hos
Storm i deres hyggelige sommerhus, hvor fru
Gudrun bød på kaffe. Efter en hjertelig tak til
Storm og frue drog vi til færgen, der bragte os
tilbage til Stigsnæs. Efter tilbagemeldinger en
tur der evt. kan gentages.

Torsdag den 18. september 2008, kl.1900
mødes vi på P-pladen ved Banevej 30, Sorø
(Fritidscentret), her vil Bent Nielsen give os
en kort rundtur i denne gamle skov og
fortælle lidt om dens historie.
Kl. ca. 2000 mødes vi i Sogneladen, Lyngevej
8, Lynge hvor der er kaffe og brød, ligesom
der vises billeder fra Egevang. Mere en hygge
og snakkeaften end forelæsning.
Turen er en spadsetur. Hvis megen regn, så
starter plan B på mødestedet.
Deltagelse er gratis.
Lørdag den 18 og søndag den 19 oktober
2008 er der i Sogneladen udstilling af billeder
og effekter. Begge dage kl. 10-16.
Salg af kaffe og brød.
Gratis adgang.
Tirsdag den 25 november 2008 kl. 1900 i
Sogneladen vil tidligere skoleinspektør på
Frederiksberg skole Einar Storm fortælle om
tilblivelsen af Frederiksberg nye skole der
blev indviet den 7. august 1972.
Salg af kaffe og brød.
Medlemmer gratis adgang.
Ikke medlemmer 30,- kr.

Formanden har en bøn. Vi vil gerne have så
mange som muligt til at modtage
nyhedsbrevet pr. e-mail. Send ordene Ja til
mail
til ka.du.huske@mail.tele.dk,
så
modtager du nyhedsbrevet pr. e-mail. Din email adresse vises kun på din e-mail.

Bent, August 2008

Venlig hilsen,
Bestyrelsen.
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