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Invitation til Ølejrbevægelsens
Jubilæumsarrangement

Fredag d. 29. OKT kl. 19 til Søndag d. 31. OKT kl. 17
Program: Fremtidsværksted for ølejrliv, nu også med ølejrhygge. Deltagelse er gratis.
Husk: sovepose, lagen, hovedpude, håndklæde, toiletsager og småpenge til at købe drikkevarer for.
Tilmelding er nødvendig på e-mail: lisbethfenger@gmail.com
eller mobil: 30 54 55 66

www.graesrodsgaarden.dk

Juleaften på Græsrodsgården
Fra torsdag d. 23. DEC til søndag d. 26. DEC 2010
Vi vil igen i år holde jul på græsrodsgården, 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 fortrinlig
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 torsdag 23 i løbet af eftermiddagen. Om
aftenen klokken ca. 18 og spiser aftensmad
sammen. Vi slutter søndag 26. 12-15.
Jeg glæder mig til at se dig.
Kærlig hilsen
Jørgen Andersen. Flere oplysninger: tlf.nr.: 28476884

Pris for 3 dage inkl. mad og slutrengøring:
Voksen

kr. 545,-

3-17 år

kr. 410,-

0-2 år

kr. 230,-

Tilmedling: Indbetal kursusprisen til ”Kursus på Græsrodsgården”, giro 6 005 1909 eller over netbank til 9570 –
60051909.
NB: Det er kun muligt at tilmelde sig til hele arrangementet.

Er du vild med dans, sang og Musik.
Så ta´ på Nytårsferie fra d. 27. DEC 2010 til d. 2. JAN 2011
Bodil Høyer har igen i år lovet at føre an i Lancierens svære trin. Vi øver os, så alle kan være med i
den forrygende dans når ballet åbner nytårsaften.
Og igen i år vil ”Danse Henrik”, Bodils medigangsætter, udfordre os i Ball room, standard, Cha cha
cha og Tango.
Kom og fortæl hvad du kan li,
danser derud af i fineste stil.
Der vil I år komme en del
spillefolk, så ta’ endelig instrumenter med og smør sangstemmen, så vi kan synge til den
smukke musikklang natten
lang.

vi

Vi mødes sidst på eftermiddagen
/ hen under aften d. 27. dec.
Vi køber ind til aftensmad. Når
vi
har spist planlægger vi sammen, hvordan vi vil bruge Nytårsferien. Hvornår skal der danses, spilles,
gå`s ture og selvfølgelige alle de praktiske opgaver, som vi løser i fællesskab. Tag noder og unoder
med, det er altid dejligt med masser af underholdning nytårs aften.
Vi glæder os til at se dig/jer.
Jette Kristoffersen og Jeanette Kjøller. Flere oplysninger: tlf.nr.: 23286658 eller 36195575

Pris for 6 dage inkl. mad og slutrengøring:
Voksen

kr. 1040,-

3-17 år

kr. 770,-

0-2 år

kr. 410,-

Tilmedling: Indbetal kursusprisen til ”Kursus på Græsrodsgården”, giro 6 005 1909 eller over netbank til 9570 –
60051909.
NB: Prisen er for hele arrangementet på seks døgn, men man kan godt melde sig til en del af arrangementet, dog skal man
betale for minimum tre døgn: 545,- for en voksen person (incl. fuld pris for slutrengøring =50,-). Husk at skrive hvornår du
kommer hvis du kun deltager i en del af arrangementet.

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysninger om ny adresse

PP
Porto Betalt
Danmark
B-post

Afsender: Græsrodsgården v. Jette Kristoffersen, Utterslev Torv 30-2. tv, 2400 København NV

Arbejdsferie i efterårsferien
Fra søndag 17. oktober til fredag 22. oktober 2010
Det er desværre ikke lykkedes at få en gentagelse af sidste år succes med en fotoferie i efterårsferien.
Vi arrangerer derfor en arbejdsferie for alle dem som er interesserede i at give en hånd med vedligeholdelse af
Græsrodsgården.
Vi starter søndag eftermiddag og slutter fredag efter frokost, så weekenderne i begge ender kan udlejes på sædvanlig vis.
Hvis de ikke bliver udlejet kan vi inddrage dem i arbejdsferien.
Der er flere arbejdsopgaver der venter:
Gulvene i sovesalene og i pejsestuen skal have en gang polish
Trappen til loftssovesalen (over gul sovesal) skal males
Havearbejde, hvis vejret er til det
Det er tanken, at det skal være en arbejdsferie, så der skal også blive tid til afslapning med f.eks. udflugter til Vesterlyng,
Nekselø, grusgraven eller lignende. Jeg har en løs ide om at lave en opdatering af vores turforslag, så vi kan tage en
billedserie til det formål.
Græsrodsgården betaler for kost og logi, så det er kun drikkevarer du selv skal betale.
Det er ikke nødvendigt at kunne deltage i alle dagene. Kan du enkelte dage, er det også fint, eller hvis arbejdet kalder, kan
det også lade sig gøre at komme om aftenen eller i weekenderne i start og slut.
Hvis du har lyst til at komme og holde denne form for efterårsferie, så kontakt Jørgen på 7021 6010 eller
langballe45@gmail.com og oplys hvornår du kan deltage.

Gensynsweekend på thecamp
Fra fredag d. 5. til søndag d. 7. november 2010
Igen i år holder thecamp efterårsgensynsweekend 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
2011. Tilmeldingsmail følger senere...
Kaptajn

