
Forårstræf 2019  
 

 Fredag d.26-4 til Søndag d.28-4 
 

I år bliver det i de dejlige lokaler i Farum Arena 
 

Stavnsholtvej 41, 3520 Farum 
 GPS: 

 55.814795 12.393889 eller 55 48 53 12 23 38 
 

Med debat hvor du er med til at bestemme foreningens 
linje fremover og hjælp til IT/FRIT FORUM 
samt underholdning, hygge og god mad. 

 

Programmet 
 

Fredag d. 26-4 
 

Der er åben for indkørsel fra kl.10.00 til 13.30 og igen fra kl.15.00 
da der er skolebørn mellem 13.30 og 15.00. 

 
Der vil være folk der hjælper med parkering. 

 
Kl.12.00 er der frokost inde eller ude. Vi spiser egen mad. 
Kl.17.00 velkomst i Arenaen af formand Henrik og Tage. 

Kl. 18.30 fælles spisning af egen mad eller man kan tilkøbe: 
Paprikagryde med kartoffelmos  

eller  
Grønsagstærte til dem der ikke spiser kød.  
(Til alle måltider medbringes egen service) 

 
Kl.20.00 til ca.21.00 er der foredrag af Egon om Ruslandsturen 

2018 
 

Hallen lukker kl. 24.00 tak for i dag. 



 
 
 

Lørdag d.27-4 
 

Fra 7.30 kan der hentes 3 rundstykker pr vogn og fra kl 8.00 når 

hallen åbner laver vi fælles morgenkaffe/the, med franskbrød og 

pålæg i hallen. 
 

Kl. 10.00 til 11.45 indledning af forårsmødet med debat 
om selvvalgte emner. 

 
Kl.12.00 til kl.13.00 er der frokost med egen medbragt mad. 

 
Kl. 13.00 til kl.15.00 pause middagssøvn, loppemarked, 

hygge eller snak om ???? 
 

Kl. 15.00 til kl. 17.00: Forårsmøde. 
 

Kl. 18.30 Gourmet buffet. 
Forret 

 
 Tunmousse, rejecocktail. 

Hovedret 
 

2 slags kød: marineret kylling og kalveculotte med flødekartofler, 
grønsagstærter og 3 slags salat. 

Dessert 
 

Chokomousse med flødeskum  
Frugttærte med creme fraiche. 

 
Kl. 19.30 Senjoristerne spiller op for de unge på 60. 

Musikken slutter ca. kl. 22.15. 
 

Hallen lukker kl. 24.00 tak for i dag. 
 



 

Søndag d. 28-4 
 

Fra 7.30 kan der hentes 3 rundstykker pr vogn og fra kl 8.00 når 

hallen åbner laver vi fælles morgenkaffe/the, med franskbrød og 

pålæg i hallen. 

 
Kl. 9.00 til ca. kl. 10.00: Niels-Jørgen fortæller om 

Marokkoturen 2018 
 

Herefter rydder vi op og gør rent og siger tak for denne gang 
og på gensyn. 

Der bliver aftømning og vand til dem der skal på 
Københavnerturen 

 

Alt det for 250 kr. per person.  
Ønsker i at købe mad fredag er det 80 kr. per 

person. 
 

Tilmelding senest Fredag d. 5 April på vores 
tilmeldings formular. 

 
Betaling - også for evt. mad fredag - på den nye  

bankkonto 9133 1015940 
Vigtigt: Skriv medlemsnummer og ”Træf” i 

meddelelse til modtager. 
 
 
 
 
 

https://www.dfac.dk/?page_id=4852


 
 

Hjælp 
 

Har du lyst til at hjælpe til med praktiske opgaver så 
udfyld felterne på tilmeldings formularen. 

 
Vi får brug for hjælp til at vise vogne (ac) på plads, 

opsætning af borde og dækning af samme, sætte mad 
frem, til oprydning under vejs mm. samt rengøring inden 

vi forlader Farum Arena. 
 

Venlig camperhilsen 
0120 Ellen og Tage 

Mob. 23861852 

                 
       

 

https://www.dfac.dk/?page_id=4852

