
                                                            

 

Velkommen til Årets første arrangement – Cafemøde med foredrag. 
 

Kære alle sammen …. 

Som omtalt på vores Årsmøde og skrevet i nyhedsbreve, vil vi i 2018 starte en ny form for arrangement – 

Cafemøder. Ideen er at de holdes ofte og både på Sjælland og Fyn/ Jylland. De er tænkt som social samvær, 

og netværksmøder. Ikke nødvendigvis program, vi kan være få eller mange – vigtigst er at vi snakker og er 

sammen. Ingen stor dagsorden eller program.    

De der var på Årsmødet i Nyborg fik oplyst at 1´møde selvfølgelig skulle holdes på en cafe – Centralcafeen i 

Nyborg den 20 februar. Men men – ikke alt flaskede sig. Vi ville på første møde gerne byde velkommen til 

nye medlemmer og have en foredragsholder. Først kunne foredragsholderen ikke og hvis vi flyttede fra 20 

til 19 februar, har Centralcafeen lukket mm. 

Men som den handlings kraftige bestyrelse I netop har valgt – har vi besluttet følgende – også for at 

komme i gang  - arrangement er gratis for medlemmer af FRS.: 

DATO:         19 februar         

TID:             13.30 ( afg KH kl 12.00 / Århus kl 11.14, skift i Odense )   

STED :         Knudshoved 

Program :    

13.20 Busafgang fra Nyborg st til Knudshoved 

13.30 : Info fra Formanden mm  - Kaffe/ the og kage. Øl/sodavand kan købes 

14.00 :Foredrag med René – hvad laver jeg enlig her – en tur om livet på Knudshoved og mad….  

15.00 :Hygge hygge og masser af snak.  

16.00 : Kører Bussen tilbage til Nyborg st. ( afg KH 16.38  / Århus 16.36  )  

Kort om vores foredragsholder: René har været leder af Knudshoved i 17 år. Han har udviklet mange ting , 

ikke kun i køkkenet, men også selve konceptet omkring kursusstedet.  

Vi kender nok alle Knudshoved – og René fra den officielle side, spændende at høre hvad der ligger af 

tanker omkring stedet og maden. Måske kan vi lokke opskriften på den berømte ostekagen ud af René …..     



Alle på Rådighedsløn og Servicemedlemmer kan deltage. Bussen kan max have 40 personer.   

Vi gennemfører ved min 10 personer.  

Tilmelding til Søren på mail : sorenandersenhk@gmail.com 

Spørgsmål : Søren 2135 0224   

Vi glæder os til at mange nye, såvel os ” gamle ” …. 

Mange hilsener – Din Aktive Bestyrelse  

   

ULLA – KATE-CARSTEN - ERIK OG SØREN  

 

 

 

    


