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afholdes der tønde'slagning i
Fynsh a v

Søndag

spegepøIser som

der forefindes kø1ler

FASTELAVN
Traditionen tro
I'Jørreskoven, v.

Der er i år udsat en

som uddeles ved det
spisningsbord ! I !

I behøver ikke at medbringe
rrFeddertt, gør på forsiden,
på stedet.

den 27.2.1982 k1. 14roo
første og en anden præmie

ef terfølgende f astelavnsbollev

Sydjysk tvtC-CIub:

Form. Chr. F. Andersen
Ringgade 86 I64oo Sønderborg

Kass. fYlargit Jessen
Ahlefeldtvej I
Søgård
62oo Åbenrå

Bestm. KaJ Hansen
Flensborg Landevej 3l
Sø går d
62ao Åbenrå

Stof ti1 Kubikken:
Ivlargi t

0nsdagsmøder:

I tiden fra onsdag

24.2 - 7 ,4,Igg2
mødes vi på

Lyngtofte Kro

rs obs obs obs obs Vs
0nsdag den I?.3.92

NOSTA LG I AFTEN

medbring 91. bilIe_
der og film

s obs obs obs obs obs
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HYTTE\/EEI<END
Vi forventer at kunne afholde denne i Madeskoven
v. Augustenborg fjord. L/eekenden ligger endnu
ikke helt fast, men det bliver sidst i maj
el1er først i juni. Kedde er sat på sagen og

han har lovet at give redaktionen besked snarest
muli gt 

"

JULESTUE
Iøb af stabelen onsdag den 16.12.L98I på Lyng_
tofte kro(som sædvanlig) Der uer lkke mødt ret
Inange op da den ordinære tid v3r udløbet, så vi
blev enige om at give de ilsenerf en fri"t tf :. kL 2o,
o9 sandelig, pludselig myldrede folk ind. Det.bJ,ev
til 18 medlemmer + Flike og Bente, så det var jo
pænt besøgt. Værten havde foræret os en halv rød
ÅIUorg, og et par kloge hoveder fandt hurtigt ud
af at det kunne der 1aves en lil1e konkuDence.
Spørgsmålet 1ød så: Hvornår fik Lyngtofte Kro sin
første spiritusbevilling? Efter en de1 spekuleren
og knagen i øverste region fik aIle afleveret sed_
len med et årstal på. Poul Henning var den eneste
der ramte plet, så han 1øb med de dyrebare dråber.
Bagefter var der uddeling af pakker som Hanne ord_
nede.
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Efter almindelig beundring af hinandBns gauer,

blev ju1eg1øggen og æbleskiverne båret ind, G,9

der blev spist og drukket til den store guldmedr-

alje.
Efter almindelig snak på tværs og på langs af"

bordet var der almindelig opbrud ved 23 tident

hvot man efter at have ønsket hinanden en 91æ-

detig jul kørte hver tiL sit. \/

Uet skal dog ti1 slut siges at den eneste der kom

på motorcykel var vores formand, så man kan da

sige at han går foran med et godt eksempel'

lvlargit-

SfiCC på veJ

Stof tiI Kubikken modtages

bare i gang med at skrive,
fra annoncer tiI romaneD'
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OA?AN'UE ilAåYINEa
CQ NÆ5TEN'TOIAfr

LYPW5E:

med kyshåndrså 9å

aIt kan bruges Iige

KAPAVANEil vE0:t

BAGTOKALET


