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I år på nationaldagen börjar vi med en en tur runt Lygnern,
” Kultur på väg”, med fika på Kvarnen i Hyssna.
Separat inbjudan om detta kommer.

Grillkväll Varberg
Mat och dryck medtages.
Grill och fysiska aktiviteter ombesörjer vi.
Välkomna till Strandgården den 6 Juni, i år har vi bokat SOL.
Vi som deltagit i tur runt Lygnern åker i samlad tropp från Freeport till Varberg.
Väl framme väntar kaﬀe & fralla för en tjuga.
Vi grillar, njuter av naturen och varandras sällskap under kvällen.
Under lördagen är det fria aktiviteter, vi samlas efteråt hos Kjell & Barbro
och får oss en kaﬀetår. De som vill med och äter middag i Laxbutiken,
efter maten fortsätter vi genom bokskogarna och avslutar på Österöö fårfarm.
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Hotellets öppnande 14.00.
Alla anmälda infinna sig senast efter ”Kultur på väg”.
Justering / kontroll av vörtstyrka tillåten efter ankomst.
Allmän bord/stol transport och tältresningsövning.
Val av grilltändare och kaffekokare för mötet.
Val av 2 justeringsmän, som också är glödkontrollanter.
Genomgång av föregående träffs episoder
Godkännande av grill för gastronomiska försök.
Fastställande av grill resultat- och balans övning.
Ansvarsfrihet för föregående Varbergsträff 2013.
Förslag inför morgondagens fria aktiviteter.
Vid behov val av nykterhetskontrollant.
Val av lag inför stundande JEC-spel.
JEC-spel
Genomgång och fastställande av resultat.
Prisutdelning och övriga frågor.
Mötets avslutande.
Natti- natti.
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Som vanligt....först till kvarn......

Anmälan till: kufab@telia.com
eller 0705-750675
senast 20 April.
Bilder från träﬀarna 2009 och 2010.

Var: Strandgården, Getterön Varberg. Tel: 0340-168 55.
Mer info se: www.getteronhotell.se
Hur hitta: Kör till Varberg, följ skyltar Getterön. Kör ut på Getterön
A l l d e l e s efter TEMPO går en liten avtagsväg till vänster, parallellt med
campingplatsen. Följ vägen när vägen tar slut ligger Strandgården på vänster
sida. Checka in betala ca 400 kr/person inkl. frukost och välj rum.
Hjärtligt välkomna önskar
Kjell & Barbro
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