
Korsør: hvor autocamperfolket mødes

Mød gamle og nye venner ved det traditionelle
”Maritime Kultur- og Folkemøde” i Korsør .

Åbent træf for alle: tirsdag 20. - søndag 25. August.2019

Oplev Flådestationens opvisninger, helikoptere og jagerfly, brandværn, og skibsbyggerne, arbejdende 
værksteder, lokalradio og radioamatører i området omkring Korsør Søbatteri – ca 600 fra, hvor vi bor. 
Som I ser har byens arrangement ændret navn, idet der er et styrket politisk indhold og så starter 4. etape 
af cykelløbet Post Nord Danmark rundt fra Flådestationen lørdag kl 13. Men først og fremmest: Nyd 
samværet med de andre deltagere, også fra andre foreninger.

Stedet bliver som sidste år:  

Sted: P pladsen, ved lystbådehavnen Sylowsvej 10, 4220 Korsør
N55°19'36" E011°07'55" (N55.3267, E011.1319)  

Program (med ret til ændringer) starter tirsdag 22.8.2017 og løber frem til søndag.
Programmet for hele det store arrangement udvikler sig løbende, men for autocamperne
er der følgende program (med forbehold for ændringer):

Tirsdag 22.8.2018 kl 10:00: Tidligste ankomst
Onsdag starter aktiviteterne så småt – se www.mkof.dk/
Fredag aften: seneste ankomst.
Fredag aften mulighed for kamsteg eller ?? (ca 70 kr.) 
Fredag kl. 22 (?): Fyrværkeri.
Lørdag:  Morgenbrød - 3 stk pr vogn
Lørdag: ”Den store dag” med aktiviteter som.” åbent hus” på Flådestationen, cykelløb ++
Lørdag kl. 9.30: Morgenmøde / velkomst  (lidt til halsen / stemmebåndet.)
Lørdag kl.10.00: Åbner aktiviteterne på hele området.
Lørdag kl. 18.30: Fællesspisning, ude eller i teltet.
Søndag:  Morgenbrød - 3 stk pr vogn

Pris kun ca. 175 kr / vogn,  2 gange morgenbrød, samlingstelt og alle aktiviteter. Mulighed for strøm hvis 
det er nødvendigt.  Der er ikke mulighed for tømning på pladsen. Benyt motorvejstømningen E20 / 
Storebæltsvej (N 55 20 51  E 011 07 07)
Eventuel guidet cykeltur, kamsteg og måske morgenbrød onsdag til
fredag betales særskilt. 

Camper Hilsen - Gitta Korneliussen & John Kristiansen – Helsinge.

Ring for yderligere oplysninger og tilmelding. 
Tlf./SMS: 40448081. gittajohn@gmail.com Husk at opgive mail@dresse og eventuelt medlemsnummer i 
en autocamperforening.
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