Program
St. Bededagstræf 2017
11. maj 2017 - 14. maj 2017
Vi mødes på DCU-camping Ålbæk Strand, Jerupvej 19, 9982 Ålbæk
DCU-Camping:

N 57 35 12 E 10 25 05

Torsdag den 11. maj 2017
Ankomst til pladsen i løbet af dagen. Kl. 20 mødes vi i salen til varme hveder og kaffe/te, som
Campingpladsen er vært for. Medbring selv service og bestik og hvad I ellers vil fortære.
Medbring også gerne sangbog
Fredag den 12. maj 2017.
Tur til Nordsø Oceanariet i Hirtshals (ca. ½-times kørsel). en af Danmarks store turistattraktioner. Fodring af
sæler kl 11 og 13.
Her skal vi køre i egne biler. Det vil være dejligt, hvis man kører i hvid-plade biler, så er alt meget lettere og
hyggeligere – husk at skønne på chaufføren med kørselsdækning.
HUSK tilmelding til evt. Stjerneskud.
Kl. 18,30. Spisning i salen/teltet. Medbring selv service og bestik. Drikkevarer kan købes til meget rimelige
priser. Her vil en sangbog nok også gøre underværker. Der vil være musik fra kl 18,30- ??. ved Karl
Christian Lillelund Jensen, som har taget sin pladesamling med (60-70-80 musik). Her er der så mulighed
for at få rørt sig til rigtig god musik.
Lørdag den 13. maj 2017
Her er dagen til fri disposition, da der er utrolig mange attraktioner omkring og i Ålbæk og omegn/Skagen.
F.eks.: Vores eget lille museum Simons Raaling – Ålbæk Havn – Stensletten – skovene/søer – Raabjerg
kirke – Raabjerg Mile – Militærbunkers i Bunken Plantage – Kandestederne - Den tilsandede Kirke –
Sandmilen – Gl. Skagen – Skagen m.m.
Kl. 18,30 fælles spisning i salen/teltet med medbragt mad m.m. til hyggeligt samvær. Husk sangbogen.
Søndag 14. maj 2017.
Kl 10 i salen/teltet afsluttes med korte taler og næste års arrangør og synger ”Skul gammel Venskab…”.
Rigtig god tur hjem og på gensyn næste år.

Pris:
Pris for 2 personer i 1 vogn 1.100 kr / pris for 1 person i 1 vogn 700 kr.
Includeret i prisen er:
Camping i 3 dag incl. el og adgang til bad
Indgang til Nordsø Oceanariet med kort information ved ankomst.
Buffet med grillet gris og kylling med diverse tilbehør
Borddækning, musik m.m.
Tilmelding til: silkeanette@gmail.com med navn, adresse og antal personer.
Senest den 12. marts 2017.
Tilmelding er gældende, når beløbet er indbetalt på konto 3914 3914080894.
HUSK HUSK HUSK: Ved indbetaling navn og St. Bededag.

Med venlig hilsen
Silke Anette og Svend Erik
Ndr. Strandvej 11
DK-9982 Aalbæk
Mobil: 2216 5742 / 2825 9125

