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JULEAFTEN PÅ GRÆSRODSGÅRDEN
Fra onsdag den 23. til lørdag den 26.
DEC 2009
Vi vil igen i år holde jul på græsrods
gården, med alt det gode der hører julen
til.
Vi vil glemme stress og jag, og hygge os
sammen, flette hjerter, folde stjerner, lave
konfekt, hente og pynte juletræ, eller hvad
man nu synes der høre sig julen til men
først og fremmest hygge os med andre.
Hvis sneen kommer, kan vil bygge
snemænd og lave snelygter, ellers hygge os
indendøre ved pejseild, og lege, spille,
snakke og synge og hvad der nu hører sig
til, så husk musikinstrumenter, hvis du
spiller på noget.

Julemanden kommer selvfølgelig forbi og Andersen vil sørge for at muligheden for en
fortrinelig julemiddag er til stede, også for vegetarianere (husk at meddele det i
tilmeldingen), så kan vi sammen fremtrylle maden til fælles glæde og fortæring.
I skal medbringe hver en gave til kr. ca. 10 til gavespil juleaften.
Vi mødes onsdag d. 23. i løbet af eftermiddagen. Og om aftenen klokken ca. 18, spiser
vi aftensmad sammen.
Vi slutter lørdag d. 26. kl. 1215
Jeg glæder mig til at se dig
Kærlig hilsen
Jørgen Andersen
Flere oplysninger: tlf.nr.: 28 47 68 84

Pris:

Voksen

317 år

02 år

3 Døgn:

495,

360,

180,

Tilmedling og Betaling: Ring til Jette Kristoffersen på 23 28 66 58 eller email til jul@graesrodsgaarden.dk
Der kan betales via giro: 6 005 1909 eller over netbank: 957060051909. I begge tilfælde mærkes betalingen med: ”Jul2009”.
NB: Prisen er for hele arrangementet på 3 døgn, men man kan godt melde sig til en del af arrangementet. Dog skal man betale for minimum 2
døgn.
Husk: Sovepose, lagen, musikinstrumenter, og godt humør.

Nytårsferien
20092010
Fra mandag den 28. DEC 2009 til
torsdag den 1. JAN 2010
Traditionen tro afholder vi igen Nytårsferie
på Gården.
I ugens løb får du/I rig mulighed for at
blive ført ind i dansens verden. Vores to
danseinstruktører Bodil Høyer og ”Danse
Henrik” er i gang med at sammensætte et
danseprogram for hele ugen.

For dem der ikke er vild med dans er der
mulighed for at spille sammen med alle
spillefolkene der kommer. Så husk endelig
at tage instrumenter med.
Vi mødes om eftermiddagen / hen under
aften d. 28. december.

Vi glæder os til at se dig/jer
Jette M og Steffen
Yderlig info på tlf.nr:
44662127, 27207721 og 60115001

Pris:

Voksen

317 år

02 år

4 Døgn:

660,

480,

240,

Tilmedling og Betaling: Ring til Jette Kristoffersen på 23 28 66 58 eller email til nytaar@graesrodsgaarden.dk
Der kan betales via giro: 6 005 1909 eller over netbank: 957060051909. I begge tilfælde mærkes betalingen med: ”Nytår2009”.
NB: Prisen er for hele arrangementet på 4 døgn, men man kan godt melde sig til en del af arrangementet. Dog skal man betale for minimum 2
døgn.
Husk: Sovepose, lagen, musikinstrumenter, og godt humør.
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Afsender: Græsrodsgården v. Jette Kristoffersen, Utterslev Torv 30-2. tv, 2400 København NV

Gensynsweekend på thecamp: 6. til 8. November
Efterårets gensynsweekend på thecamp, bliver
endnu engang afholdt på Græsrodsgården.
Mød op til en weekend med masser af nørderi,
hygge og god mad. Vi starter fredag fra kl. ca.
18, og slutter søndag omkring kl. 12. Der vil
blive afholdt planlægningsmøde for thecamp
2010. Tilmeldingsmail følger senere...

Arbejdsweekend: 13. til 15. November
Så skal gården have endnu en overhaling. Er
du frisk og har du lyst til at give en hånd med,
så er der gratis kost og logi. Tilmelding kan
ske på mail: kollektiv@graesrodsgaarden.dk
eller til Michael på tlf: 26 12 23 43

Nyt fra kollektivet:
Vi arbejder forsat på en løsning, så man kan
tilmelde sig GG-nyt i elektronisk form. Der er
rigtig mange der gerne vil modtage GG-nyt pr.
mail, og er du en af dem der ikke har fået
tilmeldt dig endnu, så kan du indtil videre
kontakte Jette Kristoffersen på mail:
jette.hk@get2net.dk eller på tlf: 23 28 66 58

