
Invitation
Forårstræf 24. – 26. april 2020

Fjelstrup Forsamlingshus Stadion Alle 2, 6100 Haderslev.

Koordinat:

N 55.32238  E 9.55978

N 55°19'21"  E 9°33'35"

Ret til ændringer i program forbeholdes

Kære medlem.

Så er det snart tid for vores forårstræf og den internetafstemning, der udgør vores ordinære
generalforsamling.

Vi mødes i Fjelstrup Forsamlingshus. Fjelstrup lokalområde er smukt beliggende i naturskønne omgivelser.
Mod øst afgrænses området af Lillebælts skove og strande. Mod nord grænser området op til det gamle
fiskerleje Hejlsminde. Mod vest møder man UNESCO-byen Christiansfeld. Mod syd kører man over Sillerup
Bjerge på vejen mod Haderslev, hvorunder lokalområdet kommunalt er hjemmehørende.

Vi har prøvet at sammensætte et program som vi håber, vil blive godt modtaget.

                                             Pris pr. person kr. 225,00

som venligst bedes indbetalt senest 2. april 2020
på konto: 9133-0001015940 med angivelse af dit 4-cifrede medlemsnummer og
ordet ” Træf”, f.eks. således ”0001 Træf”

Husk tilmelding via formular på hjemmesiden!

https://www.dfac.dk/?page_id=5436


Fredag
Ankomst tidligst kl. 15.30 af hensyn til skolebørn og fritidsordning.

I anvises en plads ved ankomst, i den anledning for vi brug for bilens længde inkl. cykelholder mv. samt
nr. plade nummer. Dette opgives i tilmeldingsformularen som kommer på hjemmesiden.

17.00 Velkomst

18.30 Fælles spisning af egen mad og drikke.

20.30 ca. foredrag v/ John Ahrenkiel, Canada på tværs.

Slut kl. 24.

Husk at rydde op efter dig selv.

_______________________________________________________________________________________

Lørdag
07.30 rundstykker (3 stk. pr. vogn) kan afhentes ved indgangen og nydes i lokalerne eller
hjemme i vognen, tilbehør til rundstykker og kaffe/the sørger man selv for.

10.00 - 11.45 Indledning forårsmøde ved bestyrelsen

12.00 - 14.30 Middag og hvil og loppemarked

14.30 - 17.00 Forårsmøde. Der er kaffe på kanden og småkager til.

Borde dækkes mv.

18.30 Festmiddag. Helstegt pattegris med tilbehør + dessert

Underholdning af forskellig art.

Slut kl. 24      Husk oprydning!



Søndag
 07.30 morgenbrød (3 stk. pr. vogn) kan afhentes ved indgangen og nydes i lokalerne eller
hjemme i vognen, tilbehør til rundstykker og kaffe/the sørger man selv for.

Kl.9 til 10 Spændende foredrag om at leve i camper hele året rundt!  ved Randi og Jørn

Afslutning kl. 10 og kom godt hjem.

p.v. af forårsudvalget!

Alice og Tom nr. 0291, Randi og Jørn nr. 0162, Frida og Kurt nr. 0044, Mie og Egon nr. 0001


