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Nyhedsbrev maj 2017 
 
 
Besøg på Linak 
Vi havde et spændende besøg på Linak 
den 27. april. 35 af foreningens 
medlemmer mødte op. Vi fik 
fortællingen om, hvor virksomheden 
kom fra - til det den er i dag med 
efterfølgende rundvisning på fabrikken. 
Efter rundvisningen blev der serveret 
kaffe og kage. 

Tunnel ved Linak dekoreret med Alice i eventyrlang og tunnelrotten    
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde var vi enige om, at når så mange medlemmer møder op 
til vores årlige virksomhedsbesøg, er det et arrangement, vi gentager næste år. Vi har allerede 
tanker om, hvad vi skal næste år, men byd endelig ind med forslag. 
 
Hjælp fra DGI 
På sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af en konsulent fra DGI. Som medlem af DGI kan vi 
trække på deres ekspertise. Vi har et ønske om at arbejde mere målrettet med at finde nye 
medlemmer. Vi blev bekræftet i, at vi kan bruge dem til den opgave. Derfor har vi aftalt et forløb 
på 2 arbejdsdage og opfølgning med DGI, hvor vi skal lave plan for, hvordan vi arbejder med 
medlemshvervning. Medlemmer må gerne deltage. Så hvis nogen af jer har lyst til at deltage, 
så sig endelig til. Første arbejdsdag er den 9. september kl. 9 – 12. 
 
Kulturnat  
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, vil vi gerne deltage med et opvisningshold til kulturnatten i 
Sønderborg den 9. september.  
Helga er caller og skal have besked om, hvem der har lyst til at være med. Send hende en e-
mail på: helg0003@gmail.com 
Helga sender senere besked ud om hvornår, vi skal øve os op til opvisningen. 
 
Kommende arrangementer 
 
Dans på Skovkroen 
Den 23. maj kl. 18 mødes vi på Skovkroen i Nørreskoven til hyggeligt samvær og dans.  
Som vi plejer, bliver grillen tændt op, så vi kan købe grillpølser. Flere har efterspurgt, at det var 
muligt at købe både brød og kartoffelsalat til pølserne. Det sørger vi derfor for, at I kan i år, så 
I ikke selv skal tage noget med. 
Husk at I skal have bestik, glas og kaffekurv med. 
Er der nogen der endnu ikke har meldt sig til, kan det stadig nås ved at sende en mail til Orla 
på e-mail: orla.soerensen@gmail.com  
 
Opstarts dans 
Den 29. august varmer vi op til den nye dansesæson. Vi mødes ved strandpromenaden ved 
Sønderborg Slot. Først vil der være en lille rundvisning hvorefter vi danser. Husk at I må tage 
familie, venner og naboer med, så de kan prøve at danse square- og contradance. 
 
Første danseaften 
Den 5. september er det første danseaften, hvor vi mødes kl.19 på Købmandsgården. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 


