Velkommen til Sri Lanka Træf 2020
Dansk Sri Lanka Forening afholder træf
d. 23. - 25. oktober 2020
på Jomsborg i Jægerspris
Kære medlemmer
Vi glæder os til at se jer alle sammen til træf
i weekenden d. 23.-25. oktober på FDF’s lejr
”Jomsborg”.
Adresse
Landkolonien Jomsborg
Jomsborgvej 32
3630 Jægerspris
På nuværende tidspunkt regner vi med at kunne
gennemføre træffet som normalt. Men da ingen
kender COVID-situationen om nogle måneder,
kan vi blive nødt til at justere lidt i programmet
undervejs. Vi vil da melde ud til jer, hvilke ting vi
ændrer på, og hvordan vi evt. skal gøre tingene
anderledes i år.
I det tilfælde at vi bliver nødt til at aflyse træffet
pga. COVID-19, vil alle få deres penge igen.

Tilmelding
Tilmelding til træffet skal ske senest
6. september 2020
til Katja Weber på: katjademay22@gmail.com
Ved tilmelding skal du oplyse:
• Navn og alder på alle deltagere
• Hvor mange dage I deltager
Betaling
Betaling skal ske til foreningens bankkonto på
samme tidspunkt, som I tilmelder jer. Overfør til:
reg.nr.: 1535, kontonr.: 3434038421
I kan også betale via Mobile Pay: 33645
Husk at skrive ”Træf 2020” ved indbetalingen.
Se priser, program mm. på bagsiden.

VEND!

Billeder fra træf 2019

Priser
Fredag-søndag: Børn/voksne: kr. 250,-/350,Lørdag-søndag: Børn/voksne: kr. 200,-/300,Lørdag-lørdag: Børn/voksne: kr. 125,-/200,-

Hvad kan man købe?
Til træffet vil man kunne købe forskellige drikkevarer; fx øl, vin og sodavand. Herudover slik
(også lidt ’sundt’ slik!), chips og frugt.

Børn under 2 år betaler ikke for træfdeltagelse.
Ikke-medlemmer betaler et ekstra gebyr på kr.
50,- pr. dag pr. person.

Program
Fredag
18.00			
19.00-20.30		

Praktiske opgaver
Udover betalingen vil alle - som altid! - skulle
hjælpe til med de praktiske gøremål. Vi fordeler
opgaverne efter vores bedste skøn.

Medbring
Alle, der deltager i frokosten lørdag, skal
medbringe:
•

En ret eller pålæg/brød til den fælles frokost
(nok til det antal personer, I er tilmeldt).

•

Kage/småkager til kaffen lørdag eftermiddag

•

Sengetøj; dyne/sovepose, lagen og
håndklæder

Det kan være, vi ændrer lidt på de sædvanlige
rutiner i forhold til mad på træffet og sundhedsmyndighedernes retningslinjer, når det gælder
buffet og COVID-19. Men i så fald får I besked
inden træffet.

Ankomst og indkvartering
Aftensmad

Lørdag
8.00-10.00		
Morgenmad
10.30-11.00		
Generalforsamling
12.00-13.00		
Frokost
14.00-17.00		
Familielege, fodbold og kage
18.00			Fællesfoto
18.15-18.45		
Børnedisco
19.00-20.30		
Sri Lanka Dinner
21.00			
Kaffe, dessert og hygge
Søndag
8.00-10.00		
10.00-??		
			

Morgenbord
Oprydning, rengøring og på
gensyn næste år...

Alle tider er cirka-tider.
Vi glæder os til at se jer alle til årets bedste
træf!!!
Kærlig hilsen
Noah, Lone og
Søren

Daniel, Benjamin,
Katja og Kenneth

