Thisted Y´s Men´s Club
byder

VELKOMMEN
til

årets weekendarrangement
for Sønderborg-Thisted klubberne
13.-15. september 2019

Program for 13.-15.-september 2019:
Kære alle i Thisted Y´s Men´s Club

Fredag:

Så er det igen blevet tid til forberedelse af årets weekendarrangement for Sønderborg-Thisted klubberne.

18.00 - 18.30

Ankomst og indkvartering på ”Vestergården”. Her bedes alle, også de som bor privat, møde op sammen med værtsfamilien
kl. 19.00. Vi spiser alle i fællesskab.

Lørdag:

Morgenmaden bedes man selv arrangere.

10.00 - 15.30

For at arrangementet kan lykkes, beder vi alle udfylde den her
vedhæftede tilmeldingsblanket/forespørgsel og returnere den
som angivet.
Kan man ikke deltage i det fulde program vil prisen blive reguleret derefter.

Vi mødes på havnen - den grusbelagte
parkeringsplads syd for ”Dokken”. Herfra kører vi ud i Bygholm Vejle, som er et
af nordeuropas største områder for ynglende vandfugle Her får vi en rundvisning
i et par nyrenoverede besøgscentre. Senere vil vi nyde en medbragt frokost, som
Thisted-klubben arrangerer. Om tiden tillader det, vil vi besøge Danmarks eneste
fuglefjeld Bulbjerg.

18.30 - 22.00

Aftenfest på KFUK/KFUM.

Søndag:

Morgenmaden bedes man selv arrangere.

Medlems- og WOL-udvalget har påtaget sig opgaven, men må
nødvendigvis have jeres gode hjælp for at løse opgaven.

10.00

Gudstjeneste i Thisted kirke.

Igen i år har vi forsøgt at tilrettelægge en weekend, så vore
gæster får set mere af vort skønne Thyland (denne gang i det
nordlige Thy), samtidig med at vi forsøger at give os alle et
godt og givende samvær i fællesskab med hinanden, uden alt for
sammenpresset program.
Da vi jo alle i de to klubber er ved at være lidt grå i toppen, har
vi som noget nyt fundet et sted, hvor alle vore gæster kan bo
sammen, nemlig i det tidligere plejehjem ”Vestergården”, Møgelvej 39, 7752 Snedsted. Dog skal der stadig være mulighed
for privat indkvartering for dem, som måtte ønske det.
Tanken er så, uanset hvor man bor, at vi alle samles i Vestergårdens festlokale fredag aften, hvor vi sørger for aftensmaden.

Erik kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Derefter let frokost på KFUK/KFUM og
afrejse.

På vegne af Thisted Y´s Men´s Club
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
				mvh
				Medlems- og World Outlook-udvalget

Prisen for deltagelse bliver 225,00 kr, som udelukkende går til
forplejning. Drikkevarer kan købes!

