Midsommertræf - 2019
”Stalden”, Knivkærvej 72 - 4220 Korsør
N 55° 22’ 33.6” E 11° 10’ 35.7”
Fra fredag d.21. juni – søndag d. 23. Juni 2019.
Max 20 campere! - Først til mølle princippet.
Kom til Midsommertræf i landlige omgivelser, tæt på Musholmbugten (ca. 300 m. til badestrand).

Foreløbigt program:
Fredag: Ankomst i løbet af dagen.
Kl. 18,30: Fællesspisning inde eller ude, afhængig af vejret. Efter spisning lidt ”sjov” + fælleshygge.
Lørdag fra kl.8: 3 stk. morgenbrød pr. bil (ved 2 pers.)
Kl. 10: Kurt Rehder (lokal guide, som en del af jer sikkert allerede har mødt), deler ud af sin viden,:
enten en guidet gå – eller cykel tur eller et indendørs foredrag, afhængig af vejret.
Kl. 12,30: Fællesspisning.
Herefter oplevelser på egen hånd.
Kl. 19. Fælles aftenspisning af egen mad.
Søndag fra kl. 8: morgenbrød.
Nogle vælger nok, at bryde op og køre videre, men for dem, der har lyst til at blive, vil der blive Sct. Hans
bål enten på pladsen eller ved stranden, så man er velkommen til at blive og tage en overnatning mere her
på stedet.
Pris: ca. 175 kr. pr. bil (ved 2 pers.)
Ønsker du / I mere info, så kan vi kontaktes på tlf. 2670 2784
Tilmelding kun på mail senest d.14.-6. til erlingtove@gmail.com
Oplys medlems nr. antal personer, navn(e), by (hvor I kommer fra) og bilens længde.
Endeligt program, deltagerliste og oplysninger, om indbetaling får I tilsendt på mail, efter d. 14 / 6., når vi
kender antal deltagere.
Med camperhilsen Tove og Erling. Medl. nr.149.
Ps: Der er ikke mulighed for tømning af gråvand og toilet, så kom med tom spildevandstank og wc
og medbring vand til eget forbrug.
Tømmeplads v. betalingsanlægget, Storebæltsvej 70- 4220 Korsør, kan benyttes:
( N 55 20 54 E 011 06 32 )

