Aktivitetskalender for Dageløkke - Sommer 2022
Alle aktiviteter er med forbehold for vejrsituationer.
Vær også opmærksom på, at andre aktiviteter kan blive slået op hhv. i ”Aktiv i
Dageløkke” gruppen og/eller på området (typisk ved skraldeskure).

Sæt X i din kalender, så du ikke glipper aktiviteterne og især
det hyggelige samvær.
Der er fællesoprydning på stranden lørdag den 14. og 28. maj. Mød op ved
Petanquebanen kl. 10, hvis du vil være med til at gøre vores strand sommerklar.
Medbring pose til affald.

Bålaftener med snobrød
Onsdag kl. 19 i ugerne 28-29-30-31 arrangeres der bål
ved bålstedet ved søen, med snobrødsdej klar til børn (og
barnlige sjæle). Udvalget har nogle snobrødspinde, men du
er også velkommen til selv at tage en med. Medbring selv
eventuelle drikkevarer. Mød op til hyggeligt samvær og
snak på tværs 😊

Åben Petanque-træning – og Mesterskab
Det er selvfølgelig frit at spille på Petanque banen på alle tidspunkter, men alle lørdage
i juni, juli og august arrangeres der fælles Petanque-træning kl. 15.00. Du skal blot
møde op med dine egne Petanque-kugler, og så spiller
alle mod alle, der er mødt op.
Lørdag den 20. august er der så det store Dageløkke
Petanque-Mesterskab, hvor der dannes par ved
lodtrækning. Vi starter kl. 11 og spiller til ca. kl. 16.
midtvejs vil der være pause med servering af pølser og
drikkelse. Deltagelse 20 kr. alt i alt.

Skt. Hans bål og fællesspisning
Torsdag den 23. juni afholdes Skt. Hans, med bål og
fællesspisning kl. 19. Medbring egen madkurv til
fællesspisning på det grønne område ved bålet. Der vil
også være mulighed for buffet på Lanternen.
Kl. 21 tændes bålet med en båltale samt fællessang.

KROLF – introdage
Udvalget investerede sidste år i et spil ”Krolf”, som findes på det
grønne område ved hallen. Aktivitetsudvalget afvikler introdag for
interesserede, som ikke kender spillet, og gerne vil prøve det. Der
afholdes introdag søndag den 26. juni og 10. juli – begge dage kl.
10.

Sommerfest
Lørdag den 23. juli holder vi sommerfest – der kommer et opslag senere i FBgruppen, og på området. Arrangementet vil være med tilmelding.
Sædvanen tro vil det være mad og musik og fri dans. Udvalget sørger for salat,
kartoffelsalat og flute samt stiller grill til rådighed. Du medbringer selv service og kød,
som du selv griller. Deltagelse koster kr. 50.
Øl, vand og vin sælges til overkommelige priser, og du støtter derved aktivitetsudvalget
til flere gode arrangementer.
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