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Sommeren 2020  v/fmd. Niels Juel: 

Kære medlemmer, 

Det seneste års tid har budt på udfordringer i vores områder, men der er selvfølgelig 

nødt til at være skidt, før det kan blive godt. Håber det er oplevelsen af 

kloakeringsarbejdet. 

Nu skal vi have vejene op på samme stand som før gravearbejdet. Tak for alle de 

henvendelser, som jeg har modtaget i årets forløb, det vidner om en forening, som er 

sammen om opgaverne, løses bedst i samkvem og forståelse. 

Med forsinkelse er generalforsamling sat til den 30.8.2020, hvor vi vil gøre alt, hvad 

der foreskrives for at sikre samværet uden smitte af en eventuel coronavirus. Derfor 

beder vi om tilmelding i år – senest den 15.8.2020 – til hanne@sellegaarde.dk 

Håber I alle nyder den danske sommer og det skønne vejr. Med sådant et vejr kan 

man helt komme til at glemme, at vi fortsat kæmper for at coronavirussen ikke skal 

komme igen med uformindsket styrke. Det ser dog ud til, vi har styr på det og 

Danmark begynder at åbne op igen. 

Sommeren er den tid, hvor alting synes skønnest, lysest og allermest håbefuld. 

Naturen er skønnest, alt er grønt, kraftfuld og sprængfuldt af liv. Spirer kommer op 

af jorden med løfter om flotte og farverige blomster. Alting vokser sig større og 

smukkere. Danmark har det hele. 

Lyset er særligt. Solen står så tidligt op og går så sent ned, at det næsten virker som 

om, at det aldrig rigtig bliver mørkt. Lyset lokker os ud af vores vinterhi – ud i haven 

– ud i naturen. Måske bare for at være ude – måske for at cykle, tage på fisketur 

eller måske for at fest hele natten. 

Og håbet, forventningerne og drømmene er størst. Forventninger til sommerens 

oplevelser. Forventninger om ferie, afslapning, hygge og tid til alt det, som man ikke 

ellers får tid til. Tid til familie, tid til venner og tid til den bog, man gerne vil læse. Tid 

til at ringe til den ven, man længe ikke lige har fået ringet til. Håb om at der sker 

noget nyt i ens liv – måske endda drømmen om at finde kærligheden.    

 Om beretning af foreningens virke i det forløbne år, vel mødt til din forenings 

generalforsamling søndag den 30.8.20 i Multihuset kl. 11.00.  



Sommeren 2020 v/kasserer Hanne Thorsen 

I 2019 er der sket handler med 12 sommerhuse, og indtil nu her i 2020 er der sket 

handler med 24 sommerhuse.  

Mit ønske er stadigvæk, at vore medlemmer får tilmeldt den årlige kontingent til 

PBS, der er mange penge at spare på portoudgifterne. 

En anden vigtig ting er: Husk at melde ny mailadresse, nyt telefonnummer, ny 

privatadresse og salg af sommerhus til: hanne@sellegaarde.dk 
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