Sommertræf den 15. – 17. juli
i Skærrild

Så er vi klar igen. Derfor, på utallige opfordringer, gentager vi
succesen fra tidligere år og holder træf i Skarrild ved skov og
fiskesø 35 meter til Skjern å. En rigtig perle.

Søndag den 17 juli:
Kl. 08.30. Kan afhentes tre rundstykker pr. bil.
Kl. 10.00. Serveres en kop kaffe. Tak for denne gang.

Fredag den 15. juli:
I er velkommen fra kl. 10.00 på Skjernvej 115, Skarrild, 6933
Kibæk.
Kl. 15.00. Mødes vi til kaffe og kage i et 80 m2 telt. Husk kop og
tallerken.
Kl. 18.00. Spises egen medbragt mad I teltet eller langbord.
Medbring selv service. Der kan købes vin, øl og vand. Der er
naturligvis live musik med passende pauser denne aften.

Der vil være mulighed for medicinsk strøm i begrænset mængde, samt vand i rigelige mængder.
Mød med tom toilettank og godt humør.

Lørdag den 16. juli:
Kl. 08.00. Kan afhentes tre rundstykker pr. bil.
Kl. 0900. Vil der være mulighed for at fiske i fiskesøen eller
Skjern å, hvor vi bor. Pris 35 kr. pr. kg. fisk.
De der ikke vil fiske kan evt besøge Skarrild kirke, hvor Kaj
Munk blev gift, se mindestenen fra den nedstyrtede bombemaskine fra krigen, en gå- eller cykeltur på ca. 1 km.
Kl. 12.15. Egen medbragt frokost eventuelt i teltet eller langbord. Husk service.
Kl. 15.00 Så er vi sædvanen tro klar til den helt store øl-smagning, hvor Børge ølbrygger byder på fem forskellige slags øl af
eget bryg, som vi skal nyde. Efter og under øl-smagningen og
foredrag, vil Børge underholde med musikalsk indslag.
KL. 18.00. Serveres aftensmad i teltet. Husk service. Senere vil
Peter spillemand og hans udvidede orkester, (to mand), underholde med passende pauser. Der kan købes øl, vand og vin.

78
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Alt dette kan vi gøre for 700 kr. pr. vogn med to personer, i
denne pris er inkluderet:
Tre rundstykker lørdag og søndag.
Kaffe og kage fredag kl. 15.00.
Ølsmagning lørdag.
Festaften lørdag med mad og live musik, samt 28 vogne med
glade mennesker.
Tilmelding starter den 2. maj og og inden den 25. juni til Alex på
tlf.: 29 86 33 50.
700 kr. overføres via. mobil pay til Vibse på 60 76 74 00.
Først til mølle-princippet.
Vi glæder os til at se jer.
Vibse & Alex (4624)

