
Aktiviter i Amanda 2021/2022


Lørdag d. 30 oktober kl. 16. Standernedhaling derefter fællesspisning. 
Efter ceremonien sætter vi os til bordet med vores medbragte mad.


Fredag d. 19 november kl. 1830. Foredrag og vinsmagning. 
Leif Nielsen vil fortælle om turen til Alsace, hvor vi lige smager lidt vin

fra området sammen med en lille hapser. Der vil være lidt egenbetaling.

Tilmelding senest 8 november til eivind.s@outlook.dk


Tirsdag d. 30 november kl. 1800. Generalforsamling med efterfølgende spisning. 
Efter generalforsamlingen vil der være spisning mod betaling 75kr. 

Tilmelding senest 23 november til eivind.s@outlook.dk


Lørdag d. 11 december kl. 12. Julefrokost.

Vi får mad udefra, så der vil være egenbetaling. Kom og få en dejlig frokost i hyggeligt lag.

Tilmelding senest 6 december til keibottger@gmail.com


Lørdag d. 1 januar 2022 kl. 14. Nytårsparole. 
Vi mødes og ønsker godt nytår med lidt bobler.

Ingen tilmelding.


Lørdag d.  februar kl. 18. Torskespisning.

Vi skal have kogt torsk og hygge. Der vil være egenbetaling til dette arrangement.

Tilmelding senest 14 februar til eivind.s@outlook.dk


Lørdag d. 19 februar og Søndag d. 20 februar VHF/CSR kursus 
Tilmelding senest 10 februar til keibottger@gmail.com


Tirsdag d. 29 marts kl. 1830. Foredrag med Sejl Sikkert. 
Gratis arrangement.

Tilmelding senest 22 marts til leifnielsen@tdcadsl.dk


April 2022 Speedbådskørekort. Ikke fastlagt endnu, men hold øje med hjemmesiden og 
Facebook.


Søndag d. 3 april kl. 12. Standerhejsning og påskefrokost. 
Efter standerhejsning holder vi påskefrokost med vores medbragte mad.

Ingen tilmelding, vi dækker bord i fællesskab.


Søndag d. 10 april kl. 11. Natur tur i Sybergland.

Vi skal ud og se hvor meget det er groet til. Starter i det store fælleshus med en lille en

til at varme os på, derefter en gåtur. 

Efter turen går vi i klubhuset til lidt varm suppe.

Se ruten og P plads på linket.

https://www.visitkerteminde.dk/sites/visitkerteminde.com/files/2019-11/
Kort%20over%20sybergland.pdf

Tilmelding senest 5 april til eivind.s@outlook.dk


Søndag d. 1 maj kl. 13. Kerteminde digterrute i Agnes Henningsen fodspor. 
Ruten er ikke aktiv endnu, men skulle komme i løbet af efteråret 2021.

Derfor har vi ikke noget mødested endnu, men efter turen er der kaffe i klubhuset.

Mødested vil komme senere. Læs på dette link og få inspiration til alle de andre ture i Danmark.

https://danskedigterruter.dk/

Turen er gratis og ingen tilmelding.
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Søndag d. 22 maj kl. 11. Naturvandring på Hollufgård. 
Naturen står smukt på denne tid af året, og der er komme nye skulpturer rundt i haven.

Vi spiser vores medbragte madpakker ved borde og bænke rundt i haven.

Vi mødes på P pladsen Hollufgård Alle 26, 5220 Odense SØ.

https://www.odense.dk/-/media/images/brug-byen/parker,-natur-og-udeliv/foldere-park-og-natur/
tur-so.pdf?la=da

På linket ligger der folder til turen. Ingen tilmelding.


Pinse tur d. 4-5-6 juni afhænger af vejret, så hold dig opdateret.


Lørdag d. 18 juni kl. 11. Blå oplevelser. Åbent hus og aktiviteter omkring klubhus. 
Vi holder en dag med aktiviteter på vandet. Information senere når programmet ligger fast.

Husk at sætte X i kalender til denne dag, det bliver sjovt.


Torsdag d. 23 juni kl. 18. Sct Hans aften. 
Vi spiser sammen medbragt mad og ser på bål. Kom og nyd denne aften med venner.

Ingen tilmelding


Husk du altid kan komme forbi klubhuset og få en sludder hvis der er andre tilstede.


Vi håber at se rigtig mange i år, vi trænger til at være sammen.

Der tages forbehold for ændringer, huset kan jo lejes ud, så måske kommer der en fest i vejen.


Mange glade sejler hilsener fra Aktivitetsudvalget i Amanda.


Har du nogle spørgsmål til aktiviteterne henvender du dig til

Keld Bøttger keibottger@gmail.com
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