Vores jubilæum skal fejres den 16. juni 2012

Kære RealA 62

Vores 50 års jubilæum skal fejres
den 16. juni 2012
Vi mødes kl. 9.50 i skolegården til en lille en,
ud for opgang E på ”Bolbro Skole”.

som ”vores” Lone sørger for

Den daglige leder af Bolbro Brugerhus Lone Juul Petersen har lovet udvalget, at få en af de
frivillige hjælpere til at lukke op for os og til oven i købet at sørge for, at der er kaffe og ostemad til
os i cafeen tilhørende Bolbro Brugerhus.
Billardklubben Bristol har også til huse på vores gamle skole.
Et medlem af klubben Jens Poul Barkler har velvilligt stillet sig til rådighed og vil gerne hjælpe os
en god times tid med at spille en billard ”Skomager” - turnering og ligeledes vise os klubbens
lokaler.
Vi opfordrer så mange som muligt til at tage cyklerne med, så vi kan cykle i festlig flok til Odense
Aafart i Munke Mose.

Vi stiller cyklerne ved Munke mose
(Filosofgangen 26).
Kl. 13 stiger vi om bord på en af udflugtsbådene. En sejltur på Odense Å er en dejlig start ... .
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http://www.aafart.dk/
Mens vi snakker og ser det skønne landskab glide
forbi, vil der blive mulighed for at få et glas vin
eller to. Lone køber ind til det.
Kl. 14. har Lis bestilt bord i Lillestuen på Restaurant
Carlslund.
Her kan vi ”næsten” være helt os selv, så en jubilæumssang og andet, man har lyst til at underholde
med, er muligt.
Udvalget foreslår husets biksemad eller æggekage til en pris af 130 kr.
Vi håber på, at vejret tillader, at vi kan tage kaffen udenfor.
Budget for jubilæumsdagen.
Flag, en dram, formiddagskaffe, ostemad, billard ”skomagerturnering”, sejltur på åen, vin til
sejlturen og måske lidt sødt sidst på dagen, får I for 15o kr., som I bedes indbetale inden den 1. juni
på Birthes konto.
Reg.nr. 0914
Kontonr. 9800104642
Mad, drikkevarer og eftermiddagskaffe på Carlslund betaler man selv.
Når vi har lyst til det, går vi lige så stille langs med Odense å hen til vore cykler.
Her er Real A’s jubilæumsskema:
kl. 9.50 mødes vi i skolegården ud for opgang E
kl. 10 - 10.40 kaffe
kl. 10.50 - 12.15 billardturnering plus rundvisning.
kl. 12. 20 cykler/ kører vi til Åfarten
kl. 13 stiger vi om bord på en af udflugtsbådene i Munke Mose
kl. 14 spisning i Lillestuen på Restaurant Carlslund
?
kaffe
?
gåtur langs åen
De kærligste hilsner
Lis, Lone og Birthe H
NB.: Lis har sendt et indlæg til vores hjemmeside. Gert lægger det ind i næste uge.
http://www.real62.netvagt1.dk/
Vi håber mange flere vil sende indlæg til Gert meget gerne inden jubilæet.
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Hvis man gerne vil leje en cykel, var dette måske en mulighed:
http://www.fyens.dk/article/1705529:Odense--Lej-bycykel-via-mobilen

Bolbro Brugerhus, Odense Kultur og Idrætshus samt diverse klubber /foreninger
holder til på vores gamle ”Bolbro Skole”.
http://www.bolbrobrugerhus.dk/
http://www.odense-ki.dk/oki.aspx
http://www.bristolodense.dk

side3/3

