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Nyhedsbrev

21 Marts 2008

Den 13 marts holdt foreningen sin årlige generalforsamling i Lynge Sognelade.
Hanne Kirkeskov og Enoch Hansen valgtes til stemmetællere, og Ove Skyum
til dirigent. Det hverv røgtede han som sædvanlig til UG.
I bestyrelsens beretning kom formanden, Helge Larsen ind på:
Årets gang i foreningen, hvor Ole og Birthe Hoff 2 gange har vist billeder fra Sorø,
Børge Jensen har fortalt om Frederiksberg, mens der endnu var Kino, - Rejselade, Bech,s restaurant, og andre spændende ting. I sogneladen har vi vist en del af
foreningens mange luftfotos ved en udstilling i Oktober. Niels-Jørgen har lavet en
videofilm om Frbg. Brugs, og den blev vist og kommenteret af Poul Petersen d.27-11
I februar fortalte John Holst om Suserupegnen, og viste billeder, bl.a. taget fra luften.
Møder og udstilling har været velbesøgt, og formanden takkede hele vejen rundt.
Helge Larsen modtog ikke genvalg. Han var med til at stifte foreningen for 14 år
siden, og har været dens formand lige siden. Han blev takket med stående klapsalver.
Efter generalforsamlingen holdt sognepræst Andreas Kristensen et glimrende
foredrag om en 2-mands overlevelsestur til nord-Norge, ledsaget af lysbilleder.
_________________________________________
Bestyrelsens konstituering d. 18 marts på Skolevej:
Bent Nielsen, Enghavevej 1, formand (nyvalgt), 5782 1264 (mail: se foroven)
Benthe Andersen, Rødtjørnevej 19, kasserer, 5783 2774
Kirsten Henriksen, Svendsvej 1, sekretær, 5783 2802
Ebba Nielsen, Parnsvej 39, 5783 1608
Arne Larsen, Skælskørvej 60, 5784 9002, mail: larsen.lillevang@dlgtele.dk
Supleanter er uændret: Birthe Hoff Clausen og Niels Jørgen Pedersen
__________________________________________
I sogneladen d. 13-3, fik vi et flot luftfoto fra Lynge by, m. smedjen, og
”cykel”- Frederik,s hus, m.m. Det er Henn. Thomsen som har ”reddet” det til os.
Og så fik vi også 2 bill. mere. Det ene er fra ”Kildebo” på Feldskovvej, og det andet
er et gammelt skolebillede, men hvorfra?? Vi takker for disse fine billeder, men vil
gerne vide lidt mere om dem De anonyme givere kan evt.ringe til 5784 9002. (Arne)
Som tidligere meddelt er der ”åbent arkiv” på Skolevej 1, lørdag d. 5 april
(indgang gennem porten) og her er alle velkomne til at se hvad der er i gemmerne
Vend.

Sommerudflugt 2008

Idyl fra Omø by
Foreningens medlemmer indbydes til udflugt til Omø, torsdag d. 12 juni 2008.
Vi mødes i Stigsnæs færgehavn kl. 9.30, og tager med Omøfærgen kl. 10.00.
For at få det fulde udbytte af besøget på Omø, må man nødvendigvis køre rundt
på øen i biler, og derfor tager vi et passende antal biler med over. Det aftales på
havnen, hvem der tager (store) biler med over.
Ejnar Storm er vores guide på turen, øen rundt. Gudrun Storm er ”indfødt” Omø-bo
og det meste af sommeren opholder de sig i deres sommerhus på øen.
Ejnar Storm er leder af Omø,s lokalhistoriske arkiv, og dette meget omfattende arkiv
får vi at se, ligesom vi også besøger den hyggelige lille kirke, - øens specielle
”opslagstavle”, - det lave område mod vest, hvorfra man i klart vejr kan se Fyn og
Langeland, - samt ikke mindst Omø by, hvor alt ånder fred og idyl.
Man medbringer selv sin madpakke med tilh. drikkevarer, som indtages et passende
sted når vi er ankommet til øen. Eftermiddagskaffen sørger Gudrun Storm for, og
efter at vi har set hele øen, sejler vi med færgen tilbage til Stigsnæs kl. 16.00.
Pris for turen 150 kr, alt incl. ( minus tranport til Stignæs)
Hvis nogen mangler transport til Stigsnæs, så sig det ved tilmeldingen.
Da vi skal bestille færgeplads til bilerne, må vi bede om tilmelding senest
mandag d. 17 april til:
Arne Larsen telf. 5784 9002 (bedst mell. 8-9)
Rikke Jensen ,, 5783 2516
Bestyrelsen

