
Nytår 2015/16.

Først et godt nytår til alle der er kommet til vores H.D. Samlinger, også øvrige i 
Nappedam, med tak for de hyggelige timer i året der er svundet.

Året har budt på mange gode oplevelser i form af snak og billeder, bl.a. fra Peter Storms 
tur til Polen, vores besøg Hobro Lystfartøjsmuseum, tur til Herskind Savværk og 
højdepunktet er jo nok vores besøg på Lyngsbæk Gård og se
biler, ja der er noget at leve op til. En værdig afslutning på
året var selvfølgelig vores julefrokost den 2 december.

 Vanen tro gik et kyndigt
kabys hold under John's
effektive ledelse i gang,
mens andre rejste juletræ
og fik sat lys på, bordet
blev dækket, og andre små
sysler klaret. Klokken 12,00, sådan cirka, blev der slået 
på klokken, ikke kokken, og så var der dømt hygge i 
nogle timer fremad med god mad og drikke.

Som alle jo er bekendt med, er vores ture udsprunget af, at en har fået en ide, og så har 
arrangeret denne. Så har du et forslag, så kom frem med det på vores månedlige tirsdags 

møde. Har du ideen så hjælpes vi ad med det praktiske, 
hold dig ikke tilbage.

Der er ikke nogle fastsatte ture nu, men lad os se, om der 
ikke er nogle ideer efter vi nu har mødtes den 5. januar. 
Følgende datoer er fastlagt p.t.  den 2. februar, den 1. marts,
den 5 april, og vores frokost den 3. maj med klargøring til 
standerhejsningen
den 7 maj.  

Reserver nævnte
tirsdage hvis du er i målgruppen, og har lyst. Kravet
er, at du er medlem af Nappedam, og er blevet
voksen, altså over 60, og har lyst til at hygge dig
med de gamle drenge den første tirsdag i måneden,
hvor kaffen er på kanden kl. cirka 09,30.

Hilsen
Harald


