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Nyhedsbrev, oktober 2013
To udflugter i efteråret 2013
Æbletur 26. oktober kl. 13 – 17: Besøg hos tidl . historielektor Knud Helles, der ejer en af de berømte
frugthaver i Grønnegade, Troense samt besøg hos Bent Nielsen, Landet, som opdyrker gamle danske sorter.
På Tåsinge besøger vi frugtavler Hans Lolk og får lidt gammeldags æblekage. Måske bliver der også tid til at
runde Stjoul og fortælle historien om Lollikerne.
Lertur v. Steenstrup 2. november kl. 13 - 17: Rundtur i Issøområdet via Egebjerg og ind i Stenstrup via
Rødme, hvor man ser rester af lergravning, direktør- og arbejderboliger samt rester af ringovnen. Herefter
besøg på Petersminde Teglværk hvor Torben Christensen viser rundt. Her serveres kaffe. Derefter til
Løgeskov som netop er udpeget til Kulturmiljø i Svendborg Kommune. Vi besøger Lis Tobiasen og
Løgeskov, samt besøg hos Børge som er barnefødt i Løgeskov – og går på jagt i Gammelung Mose.
Begge ture ledes af etnolog, ph.d. Karen Elberg, og afholdes i samarbejde med LAG-Svendborg og
Svendborg Kommune.
Mødestedet er Maritimt Center, Havnepladsen, Svendborg. Hver tur koster 50 kroner, der betales kontant ved
fremmøde.

Kontingent for 2014
Kontingentbetaling for året 2014: Kontingentet er for 2014 som i de forrige år 150 kroner for personer og
500 kroner for erhvervsdrivende mv.
Beløbet indsættes inden udgangen af 2013 på foreningens konto i Svendborg Sparekasse: Reg. nr. 0815,
konto nr. 3531217550
(Såfremt du ikke er fortrolig med betaling over din netbank, kan du tage dette brev med i banken, og bede den
om at foretage betalingen)
Husk at opgive navn og adresse. Desuden vil vi meget gerne have din mail-adresse, så vi kan spare
frimærker, når vi skal udsende invitationer mv. Du kan evt. maile din mail-adresse til kassereren på
morten@skak.com eller til formanden på rudi.kragh@mail.dk. Vi vil også gerne have besked, såfremt du ikke
ønsker at være medlem længere.
På foreningens vegne
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Morten Skak, kasserer

