
 Aktivitetskalender for Dageløkke sommeren 2019 
Fælles for Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter og Dageløkke Borger- og Bådelaug 

 

 
 
 
 

 
Hver lørdag: kl. 14.00-16.00  Petanque – kom og træn til det store Dageløkke Petanque Mesterskab, der afvikles i den 
17. august. 

Lørdag d. 22. juni kl. 9.00 - 14.00 Arbejdsdag på Havnen - efterfølgende er der en arbejdsfrokost på Lanternen. Se 
nærmere herom på Facebookgruppen ”Aktiv i Dageløkke”. 
 

Søndag d. 23. juni: Skt. Hansbål - fællesarrangement - Kl.18.30 er der fællesspisning på Havnen/ Sejlerstuen med 
medbragt mad eller buffet på Lanternen. Kl. 21.00 holder Nynne Printz (SF) båltale. Når bålet er brændt spiller Benny m i 
Sejlerstuen. Bemærk: der kan købes øl, vand og vin i Sejlerstuen. 
 

Lørdag d. 6. juli kl. 12.00-24.00 Kæmpe harmonika-træf i Pakhuset  
Der kommer 8 -10 forskellige orkestre, og der er gratis adgang til musikken og Lanternen tilbyder en special menu.  
Ejerforeningen giver ekstraordinært tilladelse til at parkere autocampere på den gamle halgrund. 
 

Onsdag d. 17. juli bages der SNOBRØD på bålpladsen - gløderne er klar kl. 19.00 – medbring evt. selv. pølser og 
skumfiduser (Tovholdere: Charlotte og Thormod D 18). 

 
Torsdag d. 18. juli er der Frikadellefestival i Lohals - Live musik med bl. a. Anne Dorte Michelsen, Maria Bramsen, 
Zididada og Esben Just.    

Onsdag d. 24. juli bages der SNOBRØD på bålpladsen - gløderne er klar kl. 19.00 – medbring evt. selv pølser og 
skumfiduser. 
 



Fredag d. 26. juli kl. 18.00 – 22.00 er der Fredagsmatiné på Lanternen - Benny Rosenlund underholder og Lotte laver 
buffet til lejligheden. 
 

Fredag d. 2. august kl. 8.00 – 22.00 er der Fredagsmatiné på Lanternen - Benny Rosenlund underholder og Lotte laver 
buffet til lejligheden. 
 

Lørdag d. 17. august kl. 13.00 - 17.00: Dageløkke Petanque Mesterskab 2019  
Medbring selv kugler. Tilmeld dig lige på forhånd. Alle tilmeldte blandes i en bowle, og så dannes der par ved 
lodtrækning. Efter at de to vindere i petanque er kårede og behørigt fejrede, så fortsætter dagen kl. 18.00 
 med Fælles grill på Havnen og musik og fællessang. Medbring selv kød til grillen og drikkevarer. 
 

Lørdag den 7. september kl. 10.30 -11.30 på 1. salen i Hallen - Lær at bruge hjertestarter og give genoplivning.  
Hjerteforeningen tilbyder i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning ‘Hjerteredderkurser, 30 minutters intro i 
genoplivning’. v/ instruktør Knud Erik Thinggaard. (Tilmelding med navn og alder – til Thormod Kaae) 
 

Lørdag den 21. september Borger- og Bådelauget:  - Standerstrygning med spisning – bindende tilmelding. Pris 150, - kr. 
Der bliver også fællessang og hygge. 

 

Lørdag den 28.september: Kjoleshow - Pigekammeret”, Rudkøbing, holder kjoleshow med kaffe og kage (150,- kr. 
og samtidig holder Svendborgsund Bryghus holder Ølsmagning med 6 forskellige produkter (150, - kr.) 
 

Lørdag / søndag d. 12-13. oktober - Dageløkke med i Verdens længste Loppemarked 
Bestil et gratis bord så du på Dageløkke Havn kan være med i dette tilløbsstykke af et loppemarked. (Tilmelding 
nødvendig: Ole Albertsen: behandlerhuset27@gmail.com)  

 



 
  

Har du selv en idé ?  Dette er aktivitetsudvalgenes foreløbige kalender og der vil løbende blive føjet nye tiltag på listen - 
og har du et initiativ, som du gerne vil have med på listen, så send os en mail – og bliver du pludselig inspireret af vejret 
til et spontant arrangement så meld det ud i Facebookgruppen, ”Aktiv i Dageløkke”, det giver hurtig reaktion. 
 
 

Flagallé gennem hele Dageløkke hvis du har en rund fødselsdag eller anden festlig 
aktivitet, så kan du få sat flag op igennem hele Dageløkke for en pris af 200, - kr.  
Kontakt Ole Albertsen: behandlerhuset27@gmail.com 

  

 

Aktivitetsudvalgene pr. april 2019 

Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter Dageløkke Borger- og Bådelaug 

Annette Sørensen:  D 11: andemor2@hotmail.com Annette Sørensen:  D 11: andemor2@hotmail.com 

Margit Christensen: D12: tbtmch@godmail.dk          Ole Albertsen: behandlerhuset27@gmail.com 

Benny Rosenlund: B 17:  bennyrosenlund@live.dk Benny Rosenlund: B 17:  bennyrosenlund@live.dk 

Thormod Kaae: D 18: thormodkaae@outlook.dk Peter Andres: peter.andres@ymail.com 

 
 


