
Foreningen for Aktiv Natur Velvære  
 Bildsø Skov og Strand 

 
Foreningsnyt nr. 8. november 2008-11-24 
 

Juleskovtur søndag den 30. november kl. 10.00 
Der skal hermed endnu engang påmindes om, den store medlems juleskovtur nu på søndag.  
Vi mødes på Fitness pladsen kl. 10.00.  (Normal fælles træning er derfor aflyst) 
Desværre er det ikke lykkedes os at få fat på nogen natur guide i år, så vi har selv været kreative og fundet 
på nogen ting som gør turen oplevelsesrig for både børn og voksne. Ikke mindst kan vi nyde naturen på 
denne årstid og se hvad den byder på. Der vil blive mulighed for opsamling af diverse mosser, grene og 
kogler, som man kan benytte til julens dekorationer. Så husk endelig nogle poser og sække til dette formål. 
 
Vi slutter af på Fitness pladsen igen, hvor foreningen traktere på Gløgg og æbleskiver, samt vand til 
børnene. Øl og ekstra vand kan købes til rimelige priser.  
 
Arrangementet er gratis, så vi håber på rigtig stor tilslutning. Af hensyn til diverse indkøb, beder vi om, at 
man lige vil svare igen på denne mail, om hvor mange personer, man deltager med. (børn, børnebørn, 
oldebørn, samt forældre, bedsteforældre og oldeforældre er alle velkomne).  
 

 
Fotos fra sidste års juletur. 



Foreningen for Aktiv Natur Velvære  
 Bildsø Skov og Strand 

 

Ansøgninger 
For udvikling og overlevelse af foreningen, arbejder vi på højtryk med at søge diverse fonde for at gøre 
opmærksom på vores eksistens og prøver at overbevise dem om, at netop vi, er de mest værdige og mest 
trængende i hele kongeriget og derfor bør begunstiges med en donation.  
 
Vi kan i denne forbindelse nævne at Slagelse kommunes Agenda 21 udvalg, har begunstiget os med hele 
30 % af de forhåndenværende midler for hele kalenderåret 08. Beløbsmæssigt er der tale om kr. 15.000,- . 
Beløbet er øremærket til opførelsen af de 4 sheltere vi allerede har fået bevilliget kr. 60.000,- til, af 
Friluftsrådet. Desværre rækker det så kun til én shelter. Men det er da en start.  
 
Kommunen er meget positiv overfor idéen med opbygning af shelter langs kysten, som vi har foreslået og 
jeg er inviteret til et opstartsmøde den 4. dec.  
 
Vi håber derfor nu at øvrige fonde vi har søgt giver resultater, så vi kan få opført alle 4 sheltere. Men ikke 
mindst at det giver os mulighed for indkøb af det ønskede materiel, for udbygning af vores kajak flåde.  
 
 

Træningen 
For dem som ikke har været der et stykke tid, så skal vi gøre opmærksom på, at vi fortsat har træning hver 
søndag kl.9.30 og for de ekstra hårdføre, der ikke er natblinde, er der også løbetræning om onsdagen kl. 
17.30, hvor løbeturen foregår på stier og veje i sommerhusområdet.  
 
 

Klubdragter: 
I forbindelse med julen, bør det overvejes om ikke man burde ønske sig en super løbebluse kr. 125,- , eller 
løbedragt kr. 350,-. Begge med foreningens logo. Tøjet  kan erhverves ved henvendelse til kassereren Ole 
Christiansen på telefon 58 18 82 50.  
 
Det var alt for denne gang. 
Husk nu at tilmelde jer turen på søndag.  
 
De bedste hilsner 

jeres egen formand  I☺ 
 

Sven  


