
St. Bededagstræf 2016 

21. april – 24. april 2016 
 

Vi mødes på Stevns Camping, Strandvejen 29, 4671 Strøby.  

Stevns Camping N55,39718 E12,29033 

Torsdag den 21 april 2016 

Ankomst til pladsen i løbet af dagen. Kl. 20 mødes vi i Samlings salen til varme hveder, 
som I selv, skal indkøbe og medbringe, samt kaffe, øl, vand plus det I selv vil fortære. 
Medbring gerne en sangbog evt. DCUs, så skal stemningen nok komme på plads. 

Fredag den 22 april 2016 

Fri til eget valg, forslag: Køge by, Vallø slot og park, Højrup gamle kirke med Stevns klint, 
Faxe kalkbrud, Danmarks største Hul i Jorden, Gjorslev slot og park, ikke adgang til 
slottet, fiskeri ved Holtug, Bøgeskoven, traktørsted og Rødvig havn og flint ovn samt 
cykelture, i en smuk natur, 

Lørdag den 23 april 2016 

Tur til Koldkrigs museum, Stevns fortet, meget interessant værn mod øst og Warszawa 
pagten, her skal vi køre i egne biler, det vil være dejligt hvis man kører i hvid plade biler, 
så er alt meget lettere, husk at skønne på Chaufføren med kørsels dækning. 

Kl. 18. Spisning i samlingssalen, man skal selv medbringe: Service, bestik samt drikkelse, 
hvis I vil nyde dessert skal dette også medbringes, egen indkøbt surprice, samt sangbog, 
der vil være musik fra 18 – 24, ved Allan Frederiksen Svendborg, her bliver der så også 
mulighed, for at svinge benene til lidt god musik  

Søndag den 24 april 2016 

Vi slutter kl. 10 med korte taler, næste års arrangører og synge ” Skul Gammel Venskab 
rent forgå” og god tur hjem. 



PRIS: 

Prisen for 2 pers i 1 vogn 1150,00 kr. / prisen for 1 pers i en vogn 700,00 kr. 

Prisen indeholder Camping med i 3 dage incl. 4 kW el og bad. Indgang til Koldkrigs museet med 
guide. Buffet med 2 slags kød, flødekartofter, borddækning, musik, rengøring af lokale, 

Tilmelding på hfmh46@hansen.mail.dk  med navne, adresse, og personer. Senest 1 februar med 
depositum på 300,00 kr. 

Man er ikke tilmeldt før depositum, er indgået på Campingvennernes konto  

Restbeløbet skal være indsat 15 marts 2016 på konto: Regnr3914  konto 3914080894 

Vedrørende indbetaling HUSK, navn, st. Bededag  

 

Med venlig hilsen 

Ingrid & Hans Hansen 

Gustav Wieds vej 9, 4700 Næstved tlf. 24 23 68 33 eller 22 17 30 27 
  

mailto:hfmh46@hansen.mail.dk

