Kære Gønge-venner!

Hermed information om tur til Lönsboda, hvor der i år er 1600-talsmarked ved den skønne Hjärtasjö fredag
den 27. og lørdag den 28. juli 2012.

Jeg foreslår følgende program:

Torsdag den 26. juli
kl. 15.00: Afgang fra Medborgerhuset Lundby
Kl. 18.00: Ankomst Lönsboda – fællesspisning (måske kan vi arrangere noget grillmad på
Hjärtasjötorpet)
Kl. 19.00: Indkvartering (Hjärtasjötorpet eller hvor man vælger at bo – f. eks.
vandrerhjemmet i Lönsboda)
Aftenhygge inden man tørner ind, hvor man end befinder sig, men i hvert fald på
Hjärtsjötorpet
Fredag den 27. juli:
10.00:
12-13:
16.00:
18.00:
- 23.00:

Morgenmad
1600-talsmarkedet på Hjärtasjötorpet åbner
Man sørger selv for at få frokost på markedet
Markedet lukker
Fællesspisning på Hjärtasjötorpet
Aftenaktiviteter på Hjärtasjötorpet

Lørdag den 28. juli:
10.00:
12-13:
16.00:
18.00:
- 23.00:

Morgenmad
1600-talsmarkedet på Hjärtasjötorpet åbner
Man sørger selv for at få frokost på markedet
Markedet lukker
Fællesspisning på Hjärtasjötorpet
Aftenaktiviteter på Hjärtasjötorpet

Søndag den 29. juli:
Morgenmad
10.00-13.00: Besøg hos Ann Jönsson på Naturhälsan i Gamlarp ved Glimåkra
www.naturhalsan.se
13-14:
Frokost hos Ann, hvis det kan lade sig gøre – ellers i Glimåkra
Ca. 14.00: Vi kører mod Lundby
Ca. 17-18: Hjemkomst til Medborgerhuset Lundby

Det skal siges, at der er en del, som ikke følger hele dette program. Jytte og Jens Hallqvist/Winni og Johnny
Birch kommer først til Lönsboda fredag aften. Winnie og Peter kommer fredag henad middag.

Alt afhængig af, hvor mange der melder sig til, vil der blive taget stilling til, om der skal bestilles en bus.
Jeg har indtil nu 18 tilmeldte:
Derudover har en fra Vordingborg spurgt, om hun må køre med til Osby (hun betaler for transporten).
Overnatning:
Vi har fået stillet overnatningsfaciliteter gratis til rådighed på Hjärtasjötorpet. Det drejer sig om en sovesal
med plads til ca. 12 personer, om en hytte med plads til 6 personer.
Dertil kan vi leje værelser på Vandrerhjemmet i Lönsboda. Det skal vi betale for, men det er ikke særligt
dyrt. Der er to-sengs- og 4-sengsværelser på vandrerhjemmet.
Og så er der mulighed for at man selv har overnatning, og man kan leje sig ind på Bed & Breakfast eller
hotel i Osby.
Nu vil jeg bede jer alle om at udfylde følgende og sende det tilbage til mig:
Overnatning
Antal
Vil bo sammen med:
Jeg vil bo gratis på Hjärtasjötorpet
Jeg vil bo på Vandrerhjemmet i Lönsboda
Jeg sørger selv for overnatning
Jeg vil bo på B&B eller hotel
Jeg tager min campingvogn med
Andet
Spisning
Antal
Jeg er interesseret i fællesspisning på Hjärtasjötorpet torsdag aften
Jeg deltager i fællesspisning på Hjärtasjötorpet fredag aften
Jeg deltager i fællesspisning på Hjärtasjötorpet lørdag aften
Jeg deltager i fælles frokost søndag kl. ca. 13 inden vi kører hjem (hos Ann eller i Glimåkra)
Tidsrum og transport
Antal
Hvornår
Jeg tager med fra Lundby torsdag kl. 15
Jeg kører selv derop på andet tidspunkt
Jeg kører i egen bil
Jeg kan have flere med
Jeg kører hjem før søndag kl. 14
Jeg vil foretrække at køre i bus
Jeg vil gerne have kørelejlighed hos andre
Når jeg har fået svar på disse spørgsmål, kan jeg få de sidste ting på plads til turen.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 6. juli kl. 12.00.
Senest en uge herefter vil alle få nøje information om turen samt om prisen.
Alle som har gøngedragter, skal tage dem med. De, som låner en til gøngemarkedet, kan låne den til denne
tur!
Men I skal ikke være bange for, at det bliver en dyr miniferie. Spørgsmålet er bare, hvor billig den bliver.
Hvis vi skal leje bus, bliver det lidt dyrere. Men fortsat en billig tur.
Normalt regner man jo med 1000 kroner pr. dag for det hele, men det kommer vi slet, slet ikke op på her. I
får nærmere besked senest fredag den 13. juli.
Og så et sidste skema, I skal udfylde:
Navn(e)
Adresse
Postnr. By
Telefonnummer – helst mobil
e-mail-adresse
Andet
Mange venlige hilsener
Peter Sten
Lundby
Formand for Foreningen Svend Gønge
”Udenrigsminister” i Borgerforeningen Lundby
Tlf./sms: 6130 1004

Læs om 1600-talsmarkedet i Lönsboda på www.1600talsmarknad.se

Jeg vedhæfter markedsfolderen som pdf-fil samt et par fotos fra tidligere 1600talsmarkeder og et foto af
Vandrerhjemmet i Lönsboda, hvor det søde bestyrerpar hedder Maria og Kjell.

