
 

Jule/nytårs hilsen og Nyhedsbrev  december 2019 

Strandgårdsparken Faaborg 
Hjemmesiden:  http://strandgaardsparken-faaborg.dk 

Mailadressen:   strandgaardsparken@gmail.com 

Kære nabo, genbo og bagbo. 

Så står julen atter for døren og 2019 er ved at rinde ud.  

Har vi nået alt det vi havde sat os for? både ja og nej. Men sådan 

er det vel altid i de fleste familier.  

Når året går i gang uha hvor har vi meget tid og når vi står her 

sidst i december, ja så var der alligevel for lidt tid til alt det vi ville.  

Her i parken er året gået stort set som planlagt, hvilke I kan læse i 

vores nyhedsbreve fra maj og sep.  (De kan findes på vores 

hjemmeside).  Siden sidst har vi fået vores nye badebro på land 

og denne gang var den lettere at arbejde med, da brofagene kun 

er den halve størrelse i forhold til førhen. Vi har sendt jer billeder 

fra dagen, af det ”stærke hold” der hjalp til. Tak for det.  

Og så er der væltet endnu et træ i strandskoven, denne gang nok 

pga. al det vand vi har fået, så jorden er blød og så med en lille 

rask storm, ja så valgte et af træerne at ligge sig ud over stien. 

Bare rolig det er fjernet, dejligt at der er nogen som er hurtig til at 

hjælpe. Tak for det.  

Som altid slutter vi året af med at hente juletræer sidst i nov. Og 

denne gang var de ekstra store, så det var godt at vi havde købt 

nye lyskæder med 500 lys i. 😊 Så de stod klar til 1. søndag i 

advent. Og aldrig har de været så flotte som i år, hvis vi i al 

beskedenhed må sige det. Det er dejligt og smukt at se på og kan 

give en form for julefred i sindet.  

Og i skrivende stund er bådebroen også planlagt til at komme på 

land en af de nærmeste dage. Fiskeriet er gået i vinter hi.  

 

Kommende begivenheder 

• Juletræer ned den 

28.12. 

• Nytår 😊 

• Generalforsamling d. 29. 

feb. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi er også så heldige, at vi har fået en del nye beboer i år og det 

er superdejligt, at kunne hilse nye naboer, genboer og bagboer 

velkommen til vores skønne lille plet. Vi håber, at vi kommer til at 

se meget til jer ved vores fælles aktiviteter og selvfølgelig også til 

vores generalforsamling. Så velkommen til Strandgårdsparken, 

håber I bliver glade for at bo her.  

Der er stadig fortov rundt omkring i vores område, som ikke blev 

renoveret i forsommeren, og som ligger meget ujævnt. Men 

desværre så hører vi ikke rigtig noget fra Kommunens Park og Vej, 

selv om vi har skrevet til dem.  

Vi håber at alle er kommet godt igennem 2019 og at helbred og 

humør er i top. Er det det, er det altid lettere at komme i mål 

med alle vores juleplaner, så vi kan slappe af og nyde juledagene 

med vores kære, inden vi skal i gang med at planlægge 

nytårsaften.  

Vi I bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og sige 

tak for alle søde hilsner og alle andre hilsner, som vi har 

modtaget fra jer i årets løb.  

Vi har forsøgt at yde vores bedste og det vil vi også gør i 2020.  

Godt nytår. 

 

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 

 


