Sommeroplevelser 2021 i Nyborg Soroptimistklub
HUSK : at familien, sommergæsten , naboen - er meget velkomne !!
Mødested: Toldbodgade kl. 19.00 hvor vi kører sammen - efter de coronaregler, der gælder og det
kræver nok lidt flere biler end vi plejer
NYT: tag din eget krus med til kaffen ..
der betales hver gang kr. 5 til turkassen der dækker divs. småudgifter som f.eks erkendtligheder til
dem der åbner deres dør for os - benzin afregnes direkte til chaufføren -

Tirsdag den 15. juni 2021 : Turen går til Butik Kronen, Glorupvej 9, Hesselager
Vi skal besøge Winnie Aabye, der har flyttet sin butik fra Nørregade ud på landet. Det og meget mere vil hun
fortælle om - Hun har i butikken bl.a. Vintage Paint, god speciel kaffe fra Peter Larsen, te,
kropsplejeprodukter fra Munkholm og meget mere

Winnie sælger denne aften – kaffe og kage/bolle for kr. 25 se evt, mere om butikken på instagram

Tirsdag 6.. juli 2021: går turen til Bækvej 10 i TÅRUP til designer og skyggekunstner Anders Vejen
Andersen, der bl.a. designer lamper og mobiler.
Han er vild med at snorkle på lavt vand og det ses tydeligt i hans lamper de sidste nye forestiller en fisk, andre
gopler. Tingene fremstilles i akryl.
Se lamper og mobiler på www. vejn.dk og måske husker I ham fra en artikel i Fyens Stiftstidende
Tirsdag 20. juli 2021 Går turen til Butikken Det halve Kongerigge, Ferritslevvej 101,
Ellinge hvor vi skal besøge
Rie Schwartz, der overtog forretningen i 2015, som hun indtil starten af 2021 drev
sideløbende med sit faste job.

Kongeriget er der fokus på service, kvalitet og bæredygtighed. Vi sælger naturlig beklædning
fremstillet i forskellige typer af uld fx. mohair, merino uld og kashmir samt bambus, bomuld og
silke.
Se mere på www.dethalvekongerige.dk

Tirsdag den 3. august 2021: kører vi til Lundeborg – nærmere bestemt skal vi besøge
Firmaet og forretningen Genanvendt

Genanvendt: finurligt, råt, bæredygtigt kunsthåndværk og design! Upcycling med
kant!
Hos Genanvendt skaber og producerer vi alt selv af genbrugsmaterialer med henblik på at fremme et
bæredygtigt samfund med mindre affald .
Se mere på WWW:genanvendt.dk

Tirsdag den 17. august 2021
Besøger vi igen Nyborg Minigolf på Harevænget –

vi er nogle der skal have revanche fra sidste år

Og vi håber at blive mange der vil spille eller bare sidde og se spillet
Bagefter mødes vi i cafeen til kaffe/te, kage eller is efter eget ønske og afregner direkte i kiosken .
Startgebyr er kr 50 pr person – men jo flere vi er jo billigere – vi kræver op og betaler samlet startgebyret
Mary står for turneringen og sætter hold
Mange sommerhilsner og på gensyn
Ketty, Mary, Lone B og Bente

