
Aktiviteter Amanda 2022-2023 
Lørdag d. 29 oktober kl. 16.  Standernedhaling. 
Vi samles og tager stander ned. Får en hyggelig stund med røverhistorier om 
sommerens sejlads, og en lille en. Derefter spiser vi vores medbragte mad. 

Øl, vin og snaps kan som sædvanlig købes til gode priser.

Ingen tilmeldning.


Tirsdag d. 22 november kl. 1830.  Generalforsamling. 
Med spisning efterfølgende, som Amanda er vært for. Drikkevarer kan købes 
i klubhuset til gode priser.

Tilmelding til spisning senest 16 november til eivind.s@gmail.com


Lørdag d. 3 december kl. 13.  Julefrokost.  
Vi får mad fra Super Brugsen i Kerteminde. Det var en skøn dag sidste år, så 
håber at se rigtig mange igen i år. Prisen er 130 kr. Incl. en genstand.

Tilmelding senest 27 november til keibottger@gmail.com


Søndag d. 1 januar 2023 kl. 14.  Nytårsparole. 
Vi mødes og ønsker godt nytår med et glas bobler.

Ingen tilmelding.


Lørdag d. 4 februar kl. 18.  Torskespisning. 
Vi skal have kogt torsk med det hele. Derudover masser af snak og hygge.

Der vil være en egenbetaling til dette arrangement på 150 kr.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer til altid gode priser.

Tilmelding senest 1 februar til keibottger@gmail.com


Lørdag d. 1 april kl. 12.  Standerhejsning og påskefrokost. 
Efter standerhejsning og en lille en til ganen, spiser vi vores medbragte mad 
og holder påskefrokost. Drikkevarer kan købes i Amanda.

Ingen tilmeldning. Vi dækker bord og pynter i fællesskab.


Søndag d. 7 maj kl. 11.  I Agnes Henningsen fodspor. 
Vi går langs den nye digterrute i Kerteminde. Mødes ved P pladsen på 
Lundsgaard Gods. Derefter følger vi ruten med beskrivelse og lyd på vores 
mobiler. Turen er på 2,5 km. Ingen tilmeldning. 

https://danskedigterruter.dk/wp-content/uploads/m65-agnes_henningsen-
lowres.pdf


Fredag d. 23 juni kl. 18.  Sct Hans aften. 
Vi griller og hygger denne aften og nyder forhåbentlig en skøn aften med 
udsigt over havnen og vandet. Drikkevarer kan købes i Amanda.

Tilmelding senest 20 juni til keibottger@gmail.com
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Vi håber at se rigtig mange af jer. Der tages forbehold for ændringer. Huset 
kan jo lejes ud, så der kan komme en fest i vejen.


Skulle du have nogle spørgsmål til aktiviteterne, så skriv til Keld og Inger 
Bøttger.

keibottger@gmail.com


Mange hilsner fra Aktivitetsudvalget i Amanda.
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