Kalenderting
Juleafslutning
Hvis Corona vil, holder vi også i år juleafslutning. Det vil ske lørdag den
5. december Kl. 12.00 på Gummerup
Skole, Byvejen 57, Glamsbjerg.
Pris: som sidste år, en pakke til min
50,00 kr. til vores amerikansk lotteri.
Tilmelding til Linda den 21. nov. Hvis
I har børn med, så husk en pakke til
dem, så kommer julemanden måske.
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Nytårskur
Æggekagen indtager vi i 2021 på Restaurant Maagen, Næsvej 23, Assens
lørdag den 16. januar 2021.
Tilmelding til Linda senest 2. januar.
Pris: 50,00 kr. / person

Generalforsamling
Klubbens årlige generalforsamling
afholdes lørdag den 6. februar 2021
kl. 14.00 i klublokalet, Gummerup
Skole Byvejen 57, Glamsbjerg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Klubben er også denne gang vært
ved et par stykker smørrebrød. Spisning begynder kl. 13.00.
Tilmelding til spisning senest lørdag
den 30. januar til Linda Tlf. 2618 0419
eller mail: llhheh@gmail.com

2021
Vi håber, at Corona’en snart kommer
under kontrol. Ikke kun i Danmark,
men gerne i hele Europa.
Vores klub har været hårdt ramt af
Corona-nedlukningen. Hele det sociale i vores klub har lidt under det.
Vi har også måtte droppe årets Škoda Tour, og netop kort før deadline
er det kommet frem, at næste års
Škoda Tour bliver ramt af angsten for
Corona og de følger, der kommer af
stramme regler for at rejse.
Vi håber naturligvis, at det bliver
bedre i det nye år. Vi kan konstatere,
at interessen for Škoda ikke er blevet mindre, og det er helt tydeligt, at
de mange begrænsninger har givet
liv i nye initiativer.
Vi kan bl.a. konstatere, at antallet af
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besøgende på museet på Krengerup
ikke er aftaget - nærmest tværtimod - og set med de selvkritiske
øjne er det måske meget godt, så
vi ikke totalt mister kontakterne til
medlemmerne.
Vi håber, at I alle bliver hængende.
Det er også vigtigt for os, at I, selv
om vi ikke har kunnet stå for så mange udflugter og andet i klubregi, også
betaler næste års kontingent.
Det er jo netop sammenholdet, som
gør det sjovt at køre biler som vores.
Om de er gamle eller spritnye, så er
det venskaberne og de fælles arrangementer, der skaber interessen og
klubbens liv.
Godt nytår ønskes I alle.

