
 
Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 
 
Kære venner 
Sommerperioden i år går over i historiebøgerne som en af de vådeste nogen sinde, hvilket også har sat sit 
præg på vores aktiviteter. Blandt andet har vi ikke fundet lejlighed til afholdelse af vores traditionsrige 
grillaften, eller vores overnatningstur til en af vores sheltere. Vejrliget har også medvirket til et svingende 
antal deltager ved vores træningsdage. Men ikke desto mindre var vi 41 deltager til træningen i søndags, 
idet nogle gæster fra kolonien gerne ville deltage seriøst. Det blev inspirerende, da flere viste sig at være 
idrætsudøvere på et højt niveau.  
 
Friluftsidrætsmærket – og medlemsmøde: 
Et sidste hip til dem som fortsat har interesse i at få taget Friluftsidrætsmærket. Sidste frist for at aflevere 
skemaet er nu på søndag den 11. september. vi satser så på, at vi kan have diplomerne klar fra DGI til 
vores medlemsmøde onsdag den 28. september kl. 17.30. 
 
Medlemsmødet afholdes på pladsen under åben himmel – om vejrguderne vil. Ellers vil vi forsøge at få tag 
over hovedet inde på kolonien. Men alle, uanset om man har taget friluftsidrætsmærket eller ej, opfordres til 
at deltage til en hyggeaften med egen medbragt mad og drikke.  
 
Traditionen tro starter vi lige med en lille gåtur rundt i skoven, hvor vi satser på, at Annli igen vil fortælle lidt 
om naturen netop nu. Specielt om spiselige svampe i skovbunden.  
 
Kajak- og gåtur: 
Søndag den 9. oktober kl. 9.30. Turen går i år til Halleby å, hvor vi finder et egnet sted at stå af og på.  
Desværre er der ikke lige egnet for gå folket langs bredden, men afhængig af hvor mange der melder ud 
med gå interesse, vil vi forsøge at finde et sted hvor man kan vandre. 
Vi håber vejret er med os og at rigtig mange vil finde lyst og tid til at deltage.  
 
Juletur: 
For at være i god tid med planlægningen, kan I allerede nu slå et kryds i kalenderen fore den årlige 
julegåtur, som er berammet til søndag den 20. november kl. 10.30 fra pladsen. Vi satser på vores egen 
naturguide Annli igen vil forføre os rundt skoven og fortælle ”røverhistorier” om skovens dyr og planter for 
årstiden.  
 
 
Gode og rare hilsner 
i en regnvåd såkaldt ”sommer” 
 

Sven ☺ 


