
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strammelse 
Brugerlaug 

 

2022 



PROGRAM 2022 
 
Huset er åbent for medlemmer hver dag. 
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværkstederne 
samt at arbejde sammen med andre medlemmer. Det kan 
være ved restaurering af møbler, stenslibning, vævning, 
syning og hvad, der kommer af ønsker. 
Der er en vejleder på hvert hold, men ikke undervisning. 
Materialer er din egen udgift. 
  
Der er nogle medlemmer, der gerne vil spille billard. Har du 
lyst til at være med på et hold, så henvend dig til os, og vi vil 
skabe kontakten. 
  
Vores overdækkede petanquebane ligger i dejlig læ bag 
lageret og venter på at blive brugt noget mere. Er du en af 
dem, der gerne vil være ude i den friske luft og hygge dig 
med et spil, så mød op og få en aftale med andre, der har 
samme interesse. 
  
Et medlemskab af Strammelse Brugerlaug koster 
kun 150 kr. årligt pr person. Beløbet indbetales til 
Nordea: Reg nr. 2680 konto 590 389 44 25 eller kontant i 
huset 
  
Billard, petanquebanen og værksteder kan bruges mod et 
beløb af kun 5 kr. pr. time. Andet brug af huset 5 kr. pr. gang. 
  
Normalt vil huset være åbent fra 9:30 til 11:30 samt 
14:00 til 16:00 alle hverdage. 
For arrangementer ses åbningstiderne i programmet. 

 



 
Program for ugens aktiviteter 

 
 
Billard: mandag - fredag 
Formiddag  09:00 -11:00 5,- kr. pr. time 
Eftermiddag  14:00 -16:00 5,- kr. pr. time 
 
Petanque:  
Tirsdag  09:30 -11:00 5,- kr. pr. time 
Torsdag  14:00 -16:00 5,- kr. pr. time 
 
Håndarbejde  
Torsdag   10:00 -16:00 5,- kr. 
 
Kortspil   
Torsdag   14:00 -16:00 5,- kr. 
 
Keramik: 
Fredag  fra 13.30 –   5,- kr.pr.time 
Brænding betales ift forbrug  (aflæsning af måler) 
 
 

 



Petanque: 
Kan spilles hver dag formiddag og eftermiddag. 
Der er mange ledige pladser. 
Kender du nogen som har lyst til at spille, så kom  
og få nogle hyggelige timer.   
Kontakt: Frede Mortensen tlf. 61 39 21 48 5,- kr. pr. time. 
 
Billard: 
Kan spilles hver dag formiddag og eftermiddag. 
Der er ledige pladser. 
Kender du nogen som har lyst til at spille, så kom  
og få nogle hyggelige timer.  
Kontakt: Eigil Eriksen tlf. 23 42 16 15  5,- kr. pr. time. 
 
Træ- og Metalværksted: 
Der er mange forskellige maskiner – bl.a. mulighed for at dreje. 

5,- kr. pr time. 
 
Håndarbejde: 
Kom og vær med og få noget hyggeligt samvær med andre. 
Vi strikker, hækler, syr i hånd eller på maskine. Du bestemmer selv. 
Og så bruger vi snakketøjet.  5,- kr. 
 
 
 
Betalingen bidrager til el og varme samt til slidtage på maskiner. 
 
Kaffe laves i huset - pris 4,- kr pr kop 

 

 



 
 

Arrangementer 2022 
 

Der kan forekomme ikke planlagte arrangementer, disse vil blive 
offentliggjort i huset samt på foreningens hjemmeside. 
 
Generalforsamling: 20.01.21 kl. 18:30 
Information offentliggøres senere: 
 Ved opslag i huset 
 På foreningens hjemmeside 
 Ved annoncering i Ugeavisen / Svendborg 
 
Sangeftermiddage:  
Den sidste fredag i måneden – undt. juni, juli og december 
Fredag. kl. 14:00 -16:00 
Kaffe og kage  medlem: 25,- kr. 

ikke medlem 50,- kr.      
 
Livestream foredrag: Fremtidens natur: 08.02.00 kl. 18:45 – 21:00 
Streamet foredrag fra Aarhus Universitet. Professor Jens-
Christian Svenning: Jorden er en levende planet fyldt med mange 
forskellige livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen. Hør 
hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for 
fremtidens levende natur. Hvilke løsninger skal vi satse på? 
Pris medlem: gratis 
 
Livestream foredrag: Den sovende hjerne: 22.02.00 kl. 18:45 – 
21:00 
Streamet foredrag fra Aarhus Universitet. Lektor Birgitte Rahbek 
Kornum: Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er søvn nødvendig 
for helbredet? Med afsæt i den nyeste forskning dykker vi ned i søvnens 
mysterium – herunder de gavnlige effekter af de fire søvnfaser og hvilke 
søvnråd der faktisk er værd at lytte til. 
Pris medlem: gratis 

 
 

 



Livestream foredrag: Klimaforandringerne: 01.03.02.00 kl. 18:45 – 
21:00 
Streamet foredrag fra Aarhus Universitet. Professor Jens 
Hellelbjerg Christensen: Hvilke konsekvenser får den globale 
opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene 
fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige 
atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag rapporternes resultater. 
Pris medlem: gratis      
 
Grill-hygge-aften: 11.06.22 kl. 18.00 
Yderligere information offentliggøres i huset og på foreningens 
hjemmeside i løbet af foråret 
 
Arbejdsdag: 02.11.22 kl. 8:30 - ? 
Alle der har lyst og give en hånd med er velkommen. Der skal males, 
gøres rent, repareres ryddes op. Vi starter med kaffe og rundstykke, 
går til den, slutter med et stykke frokost. Vel mødt alle mand M/K. 
 
Efterårsfest: 22.10.22 kl. 18:30 
Vi serverer god mad og hygger os sammen. 
Tilmelding i Huset: senest d.15. okt.  
Pris  medlem: 150,- kr. 

ikke medlem: 225,- kr. 
Betaling ved tilmelding.  
 
Julefrokost: 03.12.22 kl 13:00 
Tilmelding i Huset: senest d. 27. nov.  
Pris:   medlem: 160,- kr.  

ikke medlem: 225,-kr. 
Betaling ved tilmelding 
Husk pakke til pakkeleg. 
 
 
Efterårets foredrag fra Aarhus Universitet offentliggøres på 
foreningens hjemmeside senere på året 

 

 



 
Strammelse Brugerlaugs Bestyrelse: 

 
Formand: 
 Johan Heichelmann, Strammelse Gade 48, 
 5700 Svendborg Tlf. 53 36 91 94 
 
Næstformand: 
 Kasper Nellemann, Strammelse Gade 32, 
 5700 Svendborg. Tlf. 61 70 70 40 
 
Kasserer: 
 Joan Faxø, Sdr. Vornæsvej 8, 
 5700 Svendborg Tlf. 30 31 60 76. 
 
Best. medlemmer: 
 Frede Mortensen, Monnetvej 15, Vårø.  
 5700 Svendborg. Tlf. 61 39 21 48 
 
 Stig Hansen, Rugmarken 5, Strammelse 
 5700 Svendborg. Tlf. 22 32 97 08 
 

 Erling Justesen, Strammelsesgade 3, 
 5700 Svendborg. 42 13 19 78 

 
 Dorthe Hansen, Strammelse Gade 75, 
 5700 Svendborg. Tlf. 61 14 16 90 

 
 

Supl:  
 Rasmus Krøyer, Strammelsesgade 42, 
 5700 Svendborg. Tlf. 61 27 61 04 
 
 John Dam, Bygmarken 1,  
 5700 Svendborg. Tlf. 61 70 17 35 

 
  
Hjemmeside:  
www. strammelse-brugerlaug.dk 
Mail: strammelse@pc.dk 

 
 

 
 

 



 

 

 
Et medlemskab af Strammelse 

Brugerlaug koster kun: 
 

 150 kr. årligt pr person. 
 

Beløbet indbetales til Nordea: 
 

Reg nr. 2680 konto 590 389 44 25 
 

HUSK AT OPGIVE NAVN OG ADRESSE 
VED BETALINGEN 

 
Ring endelig til en af 

bestyrelsesmedlemmerne, dersom der er 
udfordringer ved denne betalingsmåde. 

 
 

 
Generalforsamling 2023 
Torsdag d. 19. jan. kl.18.30 

 


