Juletræffet på Camp One. Holbæk Fjord
Fredag d. 23 Nov. Til 25 Nov. 2018

Program er som flg.

Fredag d. 23.11.18:

Ankomst i løbet af dagen eller måske allerede om torsdagen??

Der vil være muligheder for en tur ind til Holbæk
Jeg mener at der vil være optog af nisserne og Julemanden
Som skal tænde juletræet. Det var der sidste år

Fredag d. 23.11.18: Kl. 19.00 Vil der være Æbleskiver og hjemmelavet Gløgg

I opholdsstue, men men men der bliver en mindre egen
Betaling hvor meget ved vi ikke p.t. det kommer lidt an på,
hvor mange vi bliver.

Lørdag d. 24.11.18: Kl. 10.00 Standerhejsning

Lørdag d. 24.11.18: Kl. 10.15 Her vil der være mulighed for at få lavet sin adventskrans.
Dørophæng eller kalenderlys dekoration, det er kun fantasien
der begrænser dig.
Jeg vil have flg. med, og I betaler det samme som jeg selv har givet.
Gran – halmkranse – adventskranse - ler – sløjebånd – lys
Hortensia – kogler og måske lidt svampe – husløg.
Jeg har været på udkig i Sverige og fundet lidt mos – lavgrene m.m.
Men man kan jo også vælge, selv at tage det med man mener at
skulle bruge

Til dem som ikke ønsker, at lave ovenstående, de kan have kaffe/te
med
op i huset og kigge på hvad vi andre laver, altså socialt samvær og
en snak
om ferieoplevelser m.m.

Hvis der er stemning for fælles frokost gør vi det, og ligeledes med
eftermiddagskaffen.
Når vi ligger på Camp One Holbæk, så er der gratis adgang til
Andelslandsbyen Nyvang, mod forevisning af bomkortet, og der
bliver jo

Lørdag d. 24.11.18

holdt STORT julemarked absolut et besøg vær.
kl. 18.00
Fællesspisning i opholdsstuen. Med vores medbragte mad og
drikkevarer,
jeg sørger for at julepynte opholdsstuen op, så vi kan komme i den
rigtige
stemning.

Søndag d. 25.11.18:

Kl. 10.00: Stander nedtagning.
Kl. 12.00: Har vi reserveret bord på Restaurant Vadestedet ved
Sejlklubben.
DET STORE KOLDE BORD MED BL.A MANGE VARME RETTER OG
AFSLUTNING MED KAGER OG OSTE.
PRIS KR. 195,00 OG HER GIVER BOMKORTET EN STOR FADØL ELLER
ET GLAS RØDVIN/HVIDVIN.
Vi håber at se rigtig mange til juletræffet så vi kan få ønsket
hinanden
Glædelig jul.

Hilsen Poul og Kaja Nielsen
Tlf. 25127435 eller 40637435
Mailadr. Kaja.Karina.Nielsen@gmail.com
Mailadr.Poul.Leif.Nielsen@gmail.com

