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Det sædvanlige hyggelige arbejde er nu igen i gang i Rejseladen, og glade gæster kommer ind ad døren. 

Mange fortæller, at de har savnet Rejseladen i feriepausen, og det er jo skønt for os. 

Alle de arrangementer, vi har afholdt, har da også været meget fint besøgt. Det gælder for brunch, Spis 

Sammen, øko-mad og Fastelavn. 

Vi har derfor store forventninger til de kommende arrangementer: Henrik Weideling holder d. 15. marts 

foredrag om fuglene i Suså-landet. Med den bevågenhed fugle for tiden får i dagspressen burde det blive et 

sandt tilløbsstykke. Der er allerede mange tilmeldte –via biblioteket – til årets første Bog – Bøf –Bif-tur. 

Folkekøkkenet starter op med fynd og klem d. 17. februar. Det er endnu ikke faldet på plads, hvilken herlig 

quinde, der vil tale for os d. 8. marts, men det kommer ganske snart. 

D. 17. marts er det Skt. Patrichs dag = den irske nationaldag, hvor samme stats nationalhelgen bliver fejret. 

Denne helgen har vist været en festlig fyr, for han fejres med solid mad, mørkt skummende øl i rigelige 

mængder og fængende musik, i år er det orkesteret Innishere, der leverer musikken. 

D. 20 marts holder vi generalforsamling kl. 19. Der vil blive serveret kaffe og kage og Michael Jørgensen har 

igen lovet at være dirigent. 

Derefter påbegynder vi et nyt foreningsår, og dette nye år håber bestyrelsen, at vagtmester Mariannes job 

bliver lidt lettere, Rejseladen har rigtig mange aktiviteter, og vi har også mange herlige frivillige. Dog er det 

ganske ofte, at Marianne har huller i vagtplanen. Derfor beder vi om, at alle tjekker deres kalender og 

undersøger om de liiiiiige kunne tage en ekstra vagt om måneden. Hvis alle tog bare en ekstravagt, ville vi 

ikke have noget bemandingsproblem mere! 

Det ville også være dejligt, hvis alle huskede at vaske køkkenborde af – med sæbevand – som det sidste i 

køkkenet, og hvis barvagten tilsvarende tjekkede at drikkevare-køleskabet er fyldt op. 

Hvis nogen vil bede Vibeke om at enten købe eller gøre noget, kan man sætte en dateret og signeret seddel 

på hendes tavle. Udaterede usignerede beskeder vil ikke blive efterkommet.  

Da vi kan konstatere at telefonen er blevet ustabil, har kassereren lovet at sørge for en ny, simpel, let 

operatørbar telefon. Ligesom der stadig arbejdes på at få etableret en teleslyngeanlæg i Rejseladen. 

 

 


