Hjärtligt välkomna till årets

ED-träff!
1-3 September 2017

Hej alla härliga ed-medlemmar i år anordnas vår årliga träff på Senoren
kustgård utanför Karlskrona i lilla Blekinge "Sveriges trädgård"
Vi kommer vara på en ö (så glöm inte badbyxorna) med en bro till fastlandet på
Senoren Kustgård som är en anläggning som Svenska kyrkan har för barn och
ungdomsläger.
Karlskrona blev utsedd till Sveriges soligaste stad förra året så vi håller
tummarna det blir bra väder:)
Under lördagen kommer det finnas två aktiviteter att välja på, uppge vid
anmälan hur många som kommer och hur många som väljer vad.
Årets program
Fredag
Vi finns på plats från 13:00 med eftermiddagsfika uppdukat och tilldelning av
rum. Man inkvarterar sig allt eftersom man kommer.
15:30 Föreläsning/frågestund med Pernilla Holmberg, kompetenscenter
Jönköping hur man söker olika bidrag (om du har frågor till Pernilla om "att söka
bidrag" mejla gärna frågorna i förväg till mig David på racing_david@live.se
skriv ämne Pernilla ed frågor).

17:00 kör vi preliminärt Svenska ED-föreningens årliga Brännbollsmatch på fin
gräsplan så var rejält laddade ! :)
18:00 Middag
Lördag;
8.00–10.00 Frukostbuffé på kustgården
10.30 I år är det två aktiviteter som står på schemat som anmäls vid anmälan
till träffen.
Nr.1 Barnens gård där man kan mysa med gårdens djur, leka i lek landet och
plaska i vatten landet. www.barnensgård.se
Nr. 2 Besök ute på ön Aspö med en guidad tur där vi besöker en av Svenska
fortifikationens främsta skapelse, Drottningskärs kastell, ett komplett och
välbevarat försvarsverk från stormaktstiden.
https://www.kastellet.net/Guidade-turer
Sen en tur till marinmuseet i Karlskrona där man bl.a. kan gå ner i en riktig ubåt
från Kalla kriget. http://www.marinmuseum.se/
14.00 Lunch på Kustgården för sedan åter till aktiviteterna om man vill det.
18.00: Middag på Kustgården
Lördags mys med film, spel m.m.
Söndag;
8.00-10.00 Frukostbuffé på kustgården
10.00 Årsmöte och fika.
Alla tider är cirkatider.
Städat och klart 12.00
Alla tider är cirka.
I år hyr vi Senoren Kustgårds två logement med kök m.m. och vi kommer laga all
mat själva för det är ett "mellan år" där vi fokuserar mer på att träffas och att
ha kul.
Det finns tillgång till båtar, surfbrädor, cyklar och fin badplats.
Det finns möjlighet att hyra stuga innan/efter vistelsen om man vill komma
tidigare/senare till väldigt bra pris kontakta mig i god tid.
Sängkläder tas med men går även att hyra.
I år kommer vi inte ta ut någon avgift för träffen för att vi har en så duktig
fondsökare Susanne Höglund som vi är så stolta över, så medlemsavgiften är den
enda avgiften som ska betalas.
300kr för familjemedlemskap, 100kr för enskild medlem till plusgiro 429 85 903

Du ska ha betalt medlemsavgiften innan du åker på träffen.
Ange namn adress telefon och epost i meddelanderutan.
I anmälan vill vi ha med
Namn på samtliga som kommer
Vilka som väljer vilka aktiviteter
Om ni behöver skjuts från/till tex tåg.
Specialkost eller allergier
Betalt medlems avgiften.
Om ni vill ha lunch på fredagen.
Skicka anmälan eller frågor till mig
David Bejmar
racing_david@live.se
Går även smsa/ringa mig på 0734 40 65 13
Hitta Hit
Kör E22 till Torstäva rondellen öster om Karlskrona
Kör mot skyltat Sturkö kör rakt fram totalt 9 km på denna väg, över
Möklösundsbron
200 meter efter "ICA Nära Senoren" sväng vänster skyltat camping
Kör 1 km sedan sväng av höger skyltat Senoren kustgård/camping.
Vi kommer vara i byggnaderna till höger.

Anmälan senast 15 juli!

Hjärtligt välkomna!!

önskar vi i Svenska ED-föreningens styrelse
David, Felix, Jenny, Maya, Mats, Susanne och Ia
Titta gärna in på www.svenskaed.se och se senaste nytt!

