
                                                                                                                                               
Kære Eventurister.  

Årets Eventure weekend 

I søndags tog Eventure folket afsked med hinanden ovenpå på årets Eventure weekend. Nogle stemplede 

ind fredag og mange tilsluttede sig lørdag formiddag. Vejret var med os hele weekenden og sammen med 

glade mennesker blev hele arrangementet tilrettelagt i fællesskabets ånd og afviklet til stor fornøjelse i et 

afslappet tempo. Morgenbadet i Østersøen, sjove snakke, god debat, mad, vin & vand samt bålvarme til de 

sene nattetimer var rammerne på årets møde.  

Mange deltagere tog godt imod Eventure husets faciliteter og områdets muligheder med skove, strande og 

en livlig havneby, hvor fredagens deltagere spiste fisk på havnen i Juelsminde. Eventure huset, som er en 

selvstændig bygning på Gludvej 47 – Juelsminde fik positive kommentarer med på vejen, hvilket spreder 

glæde og gør de sene arbejdstimer med ombygning og støv på hjernen til en fornøjelse.  

Bygningen er en investeringen i foreningens fællesskab således at både seriøse workshops, såvel sjove og 

hyggelige stunder kan skabes og udvikles i Eventures egne rammer og ikke mindst ønsker vi at tidligere 

frivillige vil benytte rammerne til gensynsfester mv.    

For jer som ikke kunne deltage vil vi blot opridse husets rammer og muligheder for foreningens 

medlemmer og minde jer på at næste års Eventure-weekend afvikles fra d. 14-16 august 2020:  

  

EVENTURE HUSET 

Huset indeholder konference/festsal med bar og buffetbord, der er plads til ca. 40 mennesker inden døre. 

Dertil et komplet køkken og sovesal med 10 sengepladser (medbring blot dyne eller sovepose). Det er 

masser af plads til telte på området og udenfor bygningen en sydvendt terrasse med plads til husets 

langborde og ca. 40-50 siddende. Men udvidelsen fortsætter…  

  

Nye rammer for 2020  

Til næste års Eventure weekend vil terrassen være udvidet og måle ca. 100 kvm, et meget stort udekøkken 

er opbygget med store griller. En tennisbane vil stå klar til sjove turneringer samt fodtennis. Kontoret, hvori 

den daglige administration foregår vil snart stå færdig og måske bygger vi i fællesskab et shelter i det 

tilhørende skov areal med tilhørende vildnæs-bad.  

  

Til fri afbenyttelse for medlemmer     

Disse faciliteter er til rådighed hele året for Eventures medlemmer. Faciliteterne er komplette med alt 

service, køleskabe osv. En seng koster 100 kr/pers/nat. med undtagelse af afviklingen af Eventure 

weekenden. Sengebetalingen går ubeskåret til Eventure, men ellers er alting gratis tilgængeligt og du må 

gerne medbringe venner og familie, som endnu ikke er medlemmer, hvis blot dit arrangement sker med 

dig som medlem i spidsen.  

  



                                                                                                                                               
Næste års generalforsamling afviklet ligeledes i forbindelse med Eventure weekenden. Mødet starter kl. 

10.30 efter morgenbad og morgenbord.  

Stadig flere medlemmer vil ankomme allerede fredag og være med til at sætte dagsordenen for 

weekendens praktiske gøremål og sjove aktiviteter… Der er ikke mange begrænsninger i et godt fællesskab 

som dette. 

Mange tak for en god weekend! 

 Kh Glenn & Julie  

 


