Sri Lanka Træf 2019
Bogensholmlejren ved Ebeltoft 1-3 november

Kære medlemmer
Det er os en glæde, at byde velkommen til Sri Lanka Træf 2019. Dette års træf finder sted i
Bogensholmlejren ved smukke Ebeltoft Vig d. 1-3 november.
Adressen er: Fuglsøvej 27, 8400 Ebeltoft
Bogensholmlejren ligger smukt placeret på en stor naturgrund direkte ned til Ebeltoft Vig.
Af udendørsaktiviteter kan nævnes: Fodboldbane, gynger og sandkasse m.m.
Værelserne er fordelt på 4-mandsværelser og 8-10 mands sovesale.
For yderligere information omkring lejren, besøg da hjemmesiden www.bogensholmlejren.dk her findes
information omkring lejren, indretning, udendørsarealer, Rute- og kørselsvejledning, ankomst med offentlig
transport og meget mere.

Tilmelding
Tilmelding til træffet skal ske senest d. 20.08.2019 til Tenna Hansen på tenna.hansen@hotmail.com
Ved tilmelding skal du/I oplyse følgende:
● Navn på alle deltagere (alder på børn)
● Angiv hvilke dage I deltager
● Præferencer i forhold til værelsesfordeling
(fx: Eget værelse, sovesal eller mulighed for at dele værelse med andre)
● Præferencer i forhold til praktiske opgaver
(fx: morgenmad, aftensmad etc.)
● Angiv gerne hvis I har nogle fødevareallergier
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Betaling
Skal ske ved tilmelding og til følgende Nordea konto:
Registreringsnummer 7554 Konto nummer: 0001136281
HUSK! Mærk betaling Træf 19, navn og deltagerantal (fx: 2 børn og 2 voksne)

Priser
Fredag – søndag

Børn/voksne 250/350

Lørdag – søndag

Børn/voksne 200/300

Lørdag

Børn/voksne 125/200

Ikke medlemmer betaler et ekstra gebyr på 50 kr. pr. dag/pr. person.
Børn under 2 år er gratis

Praktiske opgaver
Som altid fordeles de praktiske opgaver på træffets deltagere. Såfremt man ikke er tilfreds med tildelte
opgave, er man selv ansvarlig for at finde én at bytte med 😉 Alle poster besættes efter bedste evne 😉

Medbring
Alle deltagere skal medbringe følgende:
● Frokostret + kage til om lørdagen (svarende til antal tilmeldte)
● Dyne, pude/sovepose, sengetøj, lagen og håndklæde
● Tøj og overtøj til sæsonen

Dette kan man købe:
Øl, vin og sodavand
Diverse drikke med og uden spiritus
Slikposer og chips

Program
Fredag:
18.00

Ankomst og indkvartering

18.30 – 20.00

Aftensmad

20.00 -

Aftenkaffe, dessert og hyggeligt samvær

Lørdag:
08.00 – 09.30

Morgenmad
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10.00 – 11.30

Fælles aktiviteter

12.15 – 13.15

Frokost

14.00 – 14.30

Generalforsamling

15.00 – 15.30

Eftermiddagskaffe

16.00 – 17.00

Fri leg og fodboldkamp for dem der har lyst

17.45

Fælles foto

18.00

Sri Lanka Dinner

19.30

Kaffe, dessert

20.00

Underholdning

Søndag:
08.00 – 10.00

Morgenmad

10.00 -

Oprydning, rengøring

Vi glæder os til et brag af en festlig weekend
På gensyn inden længe 😊
Ida, Felicia, Else, Ingrid, Theresa og Tenna
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