Praktiske oplysninger:
ANS`s vedtægter kan ses på vor Hjemmeside, på lejren eller kan rekvireres.
Arrangementet er et fælles arrengement, hvor vi er hinandens gæster og
værter.
Du kan blive tildelt en praktisk opgave, men mere herom ved ankomsten

Aktive Nordjyske Singler
For de 40—65 - årige

Fælleskørsel:
I ugen op til arrangementet modtager du en deltagerliste, så der er mulighed for fælleskørsel.
Husk derfor at angive tlf. og adresse på tilmeldingen.
Deltagelisten laves efter først til-mølle princippet Deltagerlisten er forbeholdt deltagerne på det enkelte arrangement

Indkvartering
Der laves en indkvarteringsplan (kønsopdelt) på dobbeltværelser, så du
vil på forhånd være tildelt en soveplads.
Enkeltværelse kan bestilles imod ekstra betaling.

Weekendophold

Hvad skal jeg medbringe:

Hotel Søparken
Aabybro

Godt humør, en sund appetit på oplevelser.
Musikinstrumenter må gerne medbringes og bruges

Spiritusregler:
Drikkevarer må ikke medbringes

Den 24.—26 marts 2017

OBS. Husdyr må ikke medbringes.

Pris for weekend og aktiviteter

: kr. 985,-

Ved afbud fratrækkes kr. 50,- til administration:
Ved tilmelding efter 28 februar tillægges der et6 gebyr på kr. 100
Afbud senere end 28 februar kl. 18.00 er bindende for betaling

Tilmelding og betaling senest d. 28/2 via netbank eller pengeinstitut til:
Spar Nord reg: 9028 konto nr. 1600014338
med navn og tlf. nr. ,adresse og emailadresse

Hotellets Adresse :

Kontaktpersoner:

Søparken 1
9440 Aabybro

Henny
Erling

23486966
40442022

Tlf: 96244577

Oplevelser, hygge, dans og festligt samvær

Program
Fredag:

Lørdag

Søndag

Aktiviteter
17.00 - 18.00
18.45 - 20.30
21.00 - 23.30

Ankomst og indkvartering
Velkomst og fællesspisning
Sammenrystning v/Ervin og Henny
Dans ved diskjockey Poul Erik

08.00 - 09.00
09.15 - 09.45
10.00 - 13.00
13.00 - 13.30
14.00 - 17.00
18.30 - 19.00
19.15 - 20.30
20.30 - 02.00

Morgenmad
Møde med valg til aktivitetsudvalget
Aktivitet A eller B
Frokost
Aktivitet C eller D
Velkomst
3 retters festmenu
Dans og musik / Mogens

08.30 - 10.00
10.00 - 11-00
11.00

Morgenmad
Vi pakker til hjemrejsen
Afsked /afrejse efter en forhåbentlig
god weekend.

Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitet A

Besøg på Flyvestation Ålborg
Vi kører til flyvestation Aalborg og kommer på
rundtur, hvor vi får mulighed til at se hvad der
sker bag kulisserne

Aktivitet B

Gåtur omkring Søen og forskellige spil
v/ Henny og Gitte

Aktivitet C

Virksomhedsbesøg på Ryå Is ved Aabybro
Caferundvisning hvor vi kan se produktionshallerne , museum, biler og en lille film
om Aabybro mejeri

Aktivitet D

Diverse spil

v/ Henny og Gitte

Næste arrangement:
Badehotel-weekend ved Thorup Strandd. 9-11 Juni

Bestyrelsen:

Aktivitetsudvalget:

Erling
Gitte
Ervin

Henny
Leon
Hannelore
Poul
Niels

40442022
61332360
40919573

Lørdag:

23486966
60925365
23391912
28909857
24421403

