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Angående hytteweekenden i Åbæk-
hytten i- marts.
Det ser ud til at vi må slette det-
te arrangenent. Hyttens forvalter
har oplyst, at der er kommet klager
fra sidste år, og det, sammen med
nye frednlngsbestemmelEpr, gØT ; at
han desværre må sige nej.
Det er jo ærgerligt, for vi har i
mange år haft nogle dejlige week-
ender t hytten. ),len der er ve1 ik-
ke anCet at gøre end prøve nye græs-
ganSe

ONSDAGSMØDER

4/2 StrandhoteLlet i Kollund
Il/2 Løjt Kirkeby Kro
l8/2 Schackenborg Slotskro, Møge1-

tønd er
25/2 Hørup Kro på AJ.s

3/3 Gram Slotskro
l0/l r,yngtofte Kro
17 /1 caf6 Max i Kruså
24/1 Bevtoft Kro

3t/l Arrild Kro

lerefter mødes vi på Stranoen i
Åtenrå kl-okken 20.00.

Nytårsfest
Da festen først blev be-
stemt den 28. december',
var det begrænset, hvor
mange der hørte om den,
derfor kom der kuh seks.
Jønne og Heidi dukkede
dog op hen på aftenen.
ller se s f ra venstre :

Porno Kaj, Margit, Steen,
Poul Henning, Torben og
Pou1.

TøNDESLAGNING

SØndag d, 29. februar kl. 14oo i den syd-
lige del af N6rreskoven på Als.
Efter t@ndeslagningen kan der købes faste-
lavnsboller osv. på kroen.

JULEFEST

Ti1 Julefesten d. t3-74 di'lcember kom
der kun ca. 2O medlemmer.
A1Ie tidligere år var Julefesten blevet
holdt på en kro, denne gang foregik den
i klubhuset, så vi måtte selv lave Gl6ggen
og æbleskiverne.

Billederne lverst på næste side er fra Ju-
lefesten.
TiI venstre, trængslen i køkkenet. Der er
noget spændende i gang.
Det er nemlig Steen der er ved at brygge
g16gg.
Der er nogen der påstår at det er "Dumt
og farligt at k6re MC" - og man bliver
barnlig af det, Kaj Hansen giver en smags-
prøve.


