SOROPTIMIST WEEK-END
31.aug, 1. og 2. september 2018

TEMA: Visionære kvinder
"Enhver stor præstation blev en gang anset for umulig "
citat / ukendt

LYNGSBOLEJREN v/LILLELBÆLT
BALLESVEJ 40, 7000 FREDERICIA
Tlf. 75 94 22 18

Visionære kvinder
Fredag
17.00 - 18.00

Ankomst / Indlogering af deltagerne

kl 18.00

Spisning

Kl 20.00

En rejse på musikalsk hesteryg
Duoen Rosinante underholder os med sang, spil og dans og tager os med til Italien,
Paris, Irland, New York og Langeland - Tur/Retur

Lørdag

8.00
8.15

Flaghejsning på plænen
Morgenmad
Der er tid til en gåtur langs Lillebælt

10.00

Foredrag: Det gode liv i fremtiden
v/ Anne Skare Nielsen, en af Skandinaviens førende fremtidsforskere
Frokost

12.00 - 13.00
13.00

Afgang til Christianskirken i Fredericia
Se kirkens hjemmeside HER

13.30-14.30

Vi skal de enestående glasmosaikker af BjørnNørgaard, der dækker temaet: "Du
skal elske din fjende"
Dertil har kirken har mange andre smukke udsmykninger
En guide vil give os en rundvisning

15.30

Kaffe og tid til gåtur og hyggesnak

18.00

Festmiddag
Underholdning ved deltagerne
Aftenbål med sang og spil
Baren er åben til 24.00

Søndag

8.00
8.15

Flaghejsning på plænen
Morgenmad
Der er tid til en gåtur langs Lillebælt

9.30

Foredrag: En bedre verden gennem systemiske forandringer
v/ Birgitte Hagemann Snabe, Stifter af Young Global pioneers, tidligere direktør for
Mary Fonden og medlem af Hempel fonden

12.00

Sandwich
Afslutning og afrejse

Lyngsbolejren er garant for gode soroptimistoplevelser,
højt humør og spændende foredragsholdere.
Vi har bestræbt os på at præsentere et varieret og indholdsrigt program med masser
af tid til hyggeligt samvær, dejlige spadsereture langs Lillebælt, snak, grin og et
stemningsfuldt bål på plænen ned mod vandet.
Lyngsbolejren er ikke et 4-stjernet hotel. Vi fokuserer mere på indhold og
soroptimist samvær ! I år har vi udefra bestilt rengøring af toiletter og badeværelser,
så vi selv bare skal aflevere værelserne i pæn stand, når vi tager hjem søndag.
Medbring:
Sengetøj(sovepose/dyne, hovedpude og sengelinned)
håndklæder, navneskilt og lommelygte,
effekt/effekter (brugt tøj/brugte ting) til salgsbod.
Spiselige ting: småkager, saltmandler, groft knækbrød, kiks, specier, kryddersalt,
marmelade mv. Pakkes i cellofanposer
Overskud fra salgsboden går i år til et julemærkehjem.
Der er ingen fast hjælp på stedet. Vores "mad-mor" er Hildigunn Gråkjær, der i sin
dagligdag er medejer af Westergaards Hotel i Videbæk. Hildigunn er soroptimist i
Herningklubben.
Der vil være behov for hjælp til borddækning mv. De, der tidligere har været med,
ved, at det bidrager til godt samvær. Vi er overbeviste om, at det som sædvanlig
bliver nogle super gode dage.

Mange hilsner og på glædeligt gensyn
Gerda Højgaard, Herning,
Signe Haahr, Vejle,
Karen Laursen, Vejle,
Birgit Madsen, Aarhus
Henriette Beck Møller, Herning
Marianne Madsen, Grindsted-Billund.
Helle Moltsen, Vejle
Anni Albæk, Aarhus
Hildigunn Graakjær, Herning

Kørselsvejledning fra Jylland og Fyn.
E20

22,8 km Drej fra ved Fra-/tilkørsel nr. 59 ca. 500 m

00:16

28

23,3 km Drej til venstre ad Snoghøj Landevej ca. 500 m

00:16

23,8 km Drej til venstre ad Lyngsoddevej ca. 900 m

00:18

24,7 km Drej til venstre ad Kystvejen ca. 500 m

00:18

25,3 km Drej til højre ad Ballesvej ca. 300 m

00:20

TILMELDING
Venligst tilmeld via dette link: TILMELDINGS-SKEMA
Eller find det på hjemmesiden https://aarhus.soroptimist-danmark.dk/lyngsbolejren-2018aarhus
Beløbet overføres til: Nordea reg.nr. 1915 kontonr. 4384 483 505 (husk navn og klub).
Pris:

kr. 1.095,- for fredag, lørdag og søndag.
kr. 895,- for fredag og lørdag.
kr. 795,- for lørdag.

Der kan max. være 60 deltagere og tilmelding sker efter først til mølle princippet, så alle får
samme chance for deltagelse.
Tilmelding kan ske frem til 15.06.2018. Tilmeldingen er gyldig, når betalingen er registreret.

Ved afbud frem til 01.07.2018. refunderes halvdelen af beløbet.
Ved problemer med tilmelding mailes til: birgitmadsen9@gmail.com
Øvrige spørgsmål sendes til: marianne.madsen2@gmail.com

Find yderligere informationer her:
https://aarhus.soroptimist-danmark.dk/lyngsbolejren-2018-aarhus

