
I samarbejde med Gram Slot - gramslot.dk 

inviterer vi til 

Pinsestævne og ”Pinsmærken” på Gram Slot 

Slotsvej 56     6510 Gram. 
Gram Borgerforening foranstalter hele pinsen ”Pins-Mærken” med markeder – tivoli – dans og div. 

underholdning, så der er rig mulighed for at få underholdning for alle pengene. 
Torsdag d. 12 maj 

Det kan lade sig gøre at ankomme og parkere på et tilstødende areal. Enheder der ønsker at ligge sammen skal 

ankomme sammen og skal gøre opmærksom på dette ved indkørsel. 

Fredag d. 13 maj 

Fra kl. 09.00.     Indkørsel og opstilling ( Alle henvisninger fra personalet skal efterkommes) 

                          Pinsemærken åbner i løbet af formiddagen. 

                          Dagen fri til evt. besøg i landsdelen eller Nordtyskland. 

                         Ved ankomst uddeles program over ”Pins-mærken” 2016. 

Lørdag d. 14 maj 

kl. 09.30           Velkomst og flaghejsning ( De deltagende klubber bedes medbringe mast og flag ) 

                         Dagen fri til oplevelser og besøg på kræmmermarked i Gram. 

kl.18.00           Dørene åbnes til Pinsefest i ” Herregårdsstalden ”- vi glæder os til Gram Slots ” Slotsmenu ”- Mogens                                                           

                       underholder med sin musik under spisningen. 

kl.21.00          Mogens spiller op og gulvet er frit til Pinsebal 2016 – God fornøjelse 

kl.01.00          Aftenen slutter. 

Søndag d. 15 maj. 

                      Dagen er fri – til oplevelser – langborde - køreture og spadsertur sammen med borgere fra Gram m.m.  

Mandag d. 16 maj. 

kl. 11.00       Afsked og standerstrygning – TAK FOR DENNE GANG OG KOM GODT HJEM ! 

                    Alle er velkommen til at blive resten af dagen – men det må forventes at vi afmonterer strømmen efter  

                    afskeden. 

Tilmelding – priser og praktiske oplysninger: 

                   Tilmelding: 

                  Efter først til mølle princippet til mail:  rbconsult@mailme.dk – der er max.antal deltagere. 

                  Der oplyses om klubnavn – deltagernavne – mailadresse og mobil/tlf.nr og adresse. 

                  Sidst rettidige tilmelding søndag d. 17 april 2016. Hvis stævnet bliver overtegnet bliver der oprettet 

                 venteliste. 

                 Efter tilmelding på Email får I tilsendt et deltagernummer der skal anvendes ved indbetaling 

Priser:      Pr. enhed incl. 2 voksne kr. 700,- Ekstra voksne kr. 150,- Pr. barn kr. 75 alt incl. 

                 Beløbet dækker: Overnatninger – spisning og dans – strøm ( ikke el til varmepatron/elvarme – kaffemaskine 

                 og andre stærkt elforbrugende installationer. Der vil blive foretaget udvendig kontrol og overtrædelse vil  

                medføre omgående bortvisning. 

                 Det samlede beløb overføres til Reg.nr. 5352 kontonummer 0000710421. Der oplyses følgende: Klubnavn –  

                 deltagernummer samt ankomstdato 

                 Bemærk: tilmeldingen er ikke registreret før beløbet er indbetalt. 

                 Efter indbetaling vil I få tilsendt kvittering med deltagernummeret, som skal medbringes og forevises ved  

                 indkørsel. 

                 Praktiske oplysninger: 
                Ved henvendelse til Yvonne & Ulrich Rørdam Birk mobil 40400828  mail: rbconsult@mailme.dk  som også 

                er stævneledere. 

 

                Ved deltagelse i Pinsestævne 2016 kan evt. ansvar for ting – og personskade aldrig tilskrives Gram Slot – 

                Campingvennerne.dk og ligeledes ikke stævneleder og dennes hjælpere. Ved indbetaling er denne regel 

                accepteret.   

                 

 

mailto:rbconsult@mailme.dk
mailto:rbconsult@mailme.dk

