Vi vil gerne byde jer velkommen til Sri Lanka træf 2021.
Træffet holdes på

Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig
Adresse: Fuglevej 27, 8400 Ebeltoft

Den 1-3. oktober 2021

Her vil være 15 værelser med 4 sengepladser i hvert – samt eget toilet og bad. Derudover er der 5 store
værelser med plads til 8-10 personer. Endvidere er der opholdstuer, spisesal og køkken med masser af
udstyr.
Bogenholmslejren ligger smukt placeret på 11 tønder land (ca. 60.00m2) stor naturgrund direkte ned til
Ebeltoft Vig. Grunden består af en blanding af lyng – og græsarealer samt plantage. Ydermere er der to
bålpladser og en lukket gård med sandkasse. Alt i alt en lejrgrund med mulighed for mange forskellige
aktiviteter.
Priser: Fredag - Søndag: Børn/Voksne: 250/350. Lørdag-søndag: Børn/Voksne: 200/300. Lørdag/lørdag:
Børn/voksne: 150/225.
•

Ikke medlemmer betaler et ekstra gebyr på kr. 150,- pr. person Børn under 2 år er gratis

Hver familie vil traditionen tro, blive tildelt praktiske gøremål. Alle der deltager lørdag til frokost skal
medbringe – ret/pålæg til fælles frokostbuffet lørdag (rigeligt til det antal personer I er tilmeldt) samt kage
til kaffen lørdag eftermiddag.

HUSK: Sengetøj, dyne/sovepose, pude og lagen
Tilmelding til træf, skal ske senest 1. september 2021.
Tilmelding til Familiensloth@hotmail.com
Skriv: Navn og alder på ALLE deltager, træfdeltagelse (fredag - søndag, lørdag - søndag eller lørdag til
lørdag). Præferencer i forhold til praktiske opgaver, samt værelsesfordeling, vil vi forsøge at løse efter
bedste evne.
Overfør betaling til bankkonto: reg.nr: 1535 kontonr. 3434038421, mobil Pay nr: 33645
HUSK at ved bankoverførsel og mobil pay at mærke betaling med TRÆF 21, navn, deltagerantal
(voksne/børn også børn under 2 år)

Program:
Fredag: 18.00 Ankomst og indkvartering
19.00-20.30 Aftensmad
20.30 Hygge
Lørdag:
08.00-10.00 Morgenmad
10.30-11.00 Generalforsamling
12.30-13.30 Frokost
15.00-16.00 Eftermiddagskaffe med KAGE
18.00 Fælles foto
19.00-21.00 Sri Lanka Dinner
Søndag:
08.00-10.00 Morgenmad
10.30-12.00 Oprydning og rengøring af egen og fælles arealer
12.00-13.00 Afrejse og på gensyn til næste år.

Vi glæder os til at se jer alle til et rigtigt godt træf.

Mange hilsner Træf arrangørerne
Tenna
Mary, Henrik og Ellen

