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 For DUI-LEG og VIRKE, Skovlunde 

 Torvevej 19, 2740 Skovlunde 

 Hjemmeside: www.dui.dk/skovlunde 

               

 September og oktober 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formand:  Sandra Bredahl mob: 4042 4396 mail: sandra.bredahl@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indhold: 

 Kortspil 

 Krea-dage  

 Familiekanotur 

 Efterårslejr 

  

   

======================================================================= 

Hvis der ikke står, hvor aktiviteten afholdes, er det i lokalerne Torvevej 19, 2740 Skovlunde 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Kortspil/Whist: 
 

 Tid:  mandage i lige uger fra kl. 19:00 til ca. 23:00 

 Sted: vores lokaler Torvevej 19 kælderen, første gang den 5. september 

 

Vi hyggespiller drikker kaffe/the og spiser kage til. Vi sludrer om livets gang i Skovlunde og 

omegn.  

 

De bedste spillehilsner fra 

Carsten mob. 2040 5574 
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Nyhedsbrev 

http://www.dui.dk/skovlunde
https://d.docs.live.net/d1baa48dd3f79c66/Documents/Dokumenter/DUI/Nyhedsbrev/sandra.bredahl@gmail.com
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Krea Café: 
 

 Tid: mandag den 26/9, 5/12 2022 og 16/1, 30/1 2023 fra kl. 13:00 

 Sted:  vores lokaler Torvevej 19 kælderen 

 

 

Kom ned og vær med til Krea Café i vores lokale. Du kan sy, strikke, lave andet kreativitet, 

eller du kan komme ned og få en sludder om dagligdagen eller verdenssituationen. 

 

Vi har 1 overlocker og 2 symaskiner. 

 

Der vil være kaffe/the på kanden samt en kage. 

Så kom endelig ned og få nogle hyggelige timer. 

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Med DUI - hilsen  

Margit og Ulla tlf. 2726 8658. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Familiekanotur: 
 

Familiekanotur til Susåen.  
 

Vi tager på familiekanotur sammen med Ølstykke afd. 
 

Vi mødes fredag den 23-9-2022 kl. 07:00 ved Ølstykke afdelings hus, Udlejrevej 9 Ølstykke for 

at pakke bilerne, derefter kører vi til Susåen hvor vi skal padle hele weekenden. 

Vi er hjemme igen den 25-9-2022 ved 16.00 tiden, samme sted som vi startede.  

 

DUI sørger for telte, køkkengrej, kanoer og redningsveste, DU skal selv have underlag, 

sovepose, tøj efter vejret, lommelygte, toilettaske osv.  

 

Børn over 4 år og under 12 år skal have en voksen med.  

 

Prisen for alle fra 19 år og opefter er 300 kr. 

Prisen for børn fra 4 til og med 18 er 150 kr.,  

som indbetales på konto nr: 5341-0000632127.  

 

Tilmelding til Frank Christensen tlf. 20778656 eller på 

frank@dui.dk inden den 16-9-2022.  
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Efterårslejr 2022  

  
  

Så er det igen blevet tid til vores årlige efterårslejr 

sammen med DUI København.  

  

  

Tid: Søndag den 16. oktober til lørdag den 22. oktober 2022  

Sted: Feriekolonien Vejlby Fed  

                     Vegavej 47, Vejlby Fed  

                      5500 Middelfart  

Pris: Børn 0-4 år GRATIS  

                      Børn 5-18 år 300 kr.  

                      Voksne 500 kr.  

 

Tilmelding til:  Sandra.bredahl@gmail.com eller på 40 42 43 96 senest søndag den 2. oktober  

  

  

Vi har hytten fra kl. 17.00 søndag, så giv venligst besked ved tilmelding om du/I skal spise 

med.  

Der vil være aftensmad ca. kl. 19.00.  

  

Du skal medbringe:  

• Sengetøj, dyne, pude eller sovepose  

• Tøj til ude og inde  

• Sangbog, hvis du har en  

• Sutsko eller badesandaler  

• Spil, hvis du har  

• Godt humør  

  

Vi skal hygge med krea-aktiviteter, lave græskarlygter og meget, meget mere…  

  

Der vil forhåbentlig også blive mulighed for en 4 timers fisketur ude på Lillebælt og/eller en  

2 timers Marsvinetur også på Lillebælt med kutteren M/S Sabine. Vi mangler stadig endelig 

bekræftelse fra skipper Steen. Der er 12 pladser på båden, så pladser tildeles efter først til 

mølle-princippet.  

Fisketuren er for børn og voksne fra 8 år og op, Marsvineturen er for alle.  

  

Hvis du/I vil med på en af turene skal det fremgå af tilmeldingen og du skal opgive hvor 

meget tilmeldte barn/børn vejer, så vi kan medbringe de korrekte størrelser flydeveste.  

  

Vi glæder os til en fantastisk lejr sammen med dig/jer.  

 

Ann og Sandra 

København og Skovlunde DUI  

 

 

 

 

mailto:Sandra.bredahl@gmail.com

