
St. Bededags Træf på Fyn 2015 
 
 

Tid: 
30.04.2015 – 03.05.2015 

 
Sted: 
CampOne Bøjden Strand 
Bøjdenlandevej 12 
5600 Faaborg 
 
Pris: 

• 1 vogn med 2 voksne kr. 895,00 
• 1 vogn med 1 voksen kr. 645,00 
• 1 ekstra person i vogn kr. 375,00 
• Billet til Egeskov Slot + park kr. 150,00 pr. person 

 
Med i prisen: 

• 3 overnatninger incl. strøm 
• 2 retters menu lørdag aften i selskabslokale 
• 1 bad pr. person pr. døgn 

(Ved brug af familierum skal der betales ekstra) 
• Hveder med smør torsdag aften 

 
Egenbetaling: 
Hund:  kr. 25,00 pr. døgn 
 
Der er mulighed for at tilkøbe adgang til minigolf og badeland. 
 
Ekstra overnatninger før og efter træffet kan aftales direkte med lejrchefen, som 
har lovet rabatpris til deltagerne. 
 
 
 



Program 
 
Torsdag d. 30.04.2015  
 
Ankomst 
 
På pladsen er opstillet telt, som vi må benytte hele weekenden.  
Vi skal blot selv medbringe borde og stole. 
 
Kl.20.00 -  Hveder med smør i teltet 
 Medbring drikkelse og evt. tilbehør til hvederne og selvfølgelig jeres gode humør ! 
 
Fredag d. 01.05.2015 
 
Hyggeligt samvær og/eller udflugter i det sydfynske. 
 
Kl. 15.00 Bankospil i teltet. 
 Medbring evt. kaffe eller lign. 
 
 Vi tænder op i 2 store grill fredag aften. 
Kl. 18.00  Grillen forventes at være klar. 

Alle er velkommen til at medbringe eget kød til stegning samt lækkert tilbehør. 
 
Lørdag den 02.05.2015 
 
Vi har fået et godt tilbud på entré til Egeskov Slot – både slot og park. - Se www.Egeskov.dk. 
Kør selv de 29 km gennem de smukke sydfynske bjerge, tæt forbi Arreskov Sø og Brændegård Sø.  
GRATIS parkering. - Åbningstid: Parken kl. 10-17. - Slottet kl. 11-17. 
Pris kr. 150 pr. person. 
Tilmelding og betaling samtidig med tilmelding og betaling til træffet. 
 
Kl. 18.00 -  Spisning – 2 retters menu (buffét) 

Musik og dans  
Der dækkes op til os i campingpladsens selskabslokale 

 Medbring selv drikkevarer, eller køb dem i restauranten. 
 
Søndag den 03.05.2015 
 
Kl. 10.00 - Vi siger på gensyn på Sjælland i 2016 – eller et sted i Europa i løbet af året. 


