Billeder fra Apeltræf 2008

Apeltræf - 2009
Lørdag d. 8. august, kl. 15.00
Beværterhuset, Vintersbølle Skov, Nyråd Skovvej, 4760 Vordingborg
www.vinterhistorie.dk
Mødested: Vi anbefaler at ankomme ved Dehnshytten fra kl.14.00
Strandgaardsvej 30, 4760 Vordingborg
Vi går mod Beværterhuset kl.14.30
Tema: Vinterbølleskoven – en tur i Apel land.

Åbent arrangement:
Alle med relation til Apelslægten (Georg Andreas Apel) inviteres til Apeltræf 2009.
Beværterhuset i Vintersbølleskoven.
Introduktion til dagen og hinanden.
Anni Rasmussen lover igen i år, at vi kan købe kaffe og kage for 20 kr.
Vi samles om ”Sangen ved Maren Apel´s hus” (På Sjølunds fagre sletter:
N.W. Gade 1838 / Gendigtet: Carsten Warming 2006)
Anne-Marie byder velkommen i 2008.

Vintersbølleskoven – en tur i Apel land.
Anne-Marie Jacobsen tager os på en historisk tur gennem skoven omkring Beværterhuset, hvor mange
forgængere har haft deres gang. Undervejs vil vi gøre ophold, mens vi oplever historiens vingesus
næsten gøre vores forfædre levende. Tag børn eller Bedste på skulderen, og vi garanterer for godt vejr.
(Tag dog en regnfrakke og paraply med for en sikkerheds skyld.)

Festaften i Dehnshytten
I år har vi lejet Dehnshytten i udkanten af Vintersbølleskoven. Her skal der
grilles og festes fra ca. kl.18.00 - under middagen vil Carsten Warming holde
Apel Slægtstalen, 1. Udgave.
Mens madholdet retter til, er der udenfor ”Leg for børn og barnlige sjæle” ved
Birgitte Apel Jacobsen.
Indenfor er slægtstræet lagt frem - nu med alle de nye informationer fra sidste
år, og som et nyt tiltag vil vi lave en Apel fotoudstilling.
Apel fotoudstilling
Tag jeres egne fotografier med af Apel folk, i rammer, album eller lignende. Så indretter vi en lille
udstilling, hvor I kan fortælle hinanden om personerne og historier bag. I bestemmer selv, hvordan
jeres fotografier skal præsenteres.
Overnatning
Endnu et nyt tiltag – for alle der ikke vil køre hjem samme aften er der rig mulighed for at overnatte i
Dehnshytten på rigtig spejdermanér. Så laver vi fælles morgenmad næste dag!
Hjælpende hænder
- Personer der vil hjælpe til på madholdet bedes melde sig. (Mødes kl.12.00 i Dehnshytten)
- Derudover er et hvert bidrag i form af lækre kager til aftenkaffen særdeles velkomne.

Alle medbringer selv drikkevarer, godt humør og meget gerne et festligt indslag
herunder historier, anekdoter, sang og musik!!!
Pris for deltagelse 125,- kr. pr. person. Børn gratis.
Prisen dækker en del af lejen for hytten samt mad.

Overnatning pris 100,-kr. pr. person.
Prisen dækker en del af lejen for hytten samt morgenmad.

Betaling på selve dagen eller du kan sætte beløbet ind på konto:
Nordea: 0040 6272-860-996
 Huske at angive navn 

Tilmelding senest 20. juli og det sker helst på mail:
Anne-Marie Jacobsen: amjac@mail.dk (mobil: 2073 7728)
Kasper Beck Hemmingsen: k-b-h@k-b-h.dk (mobil: 2083 3288)
Hvis der er nogen, der har spørgsmål bedes I kontakte ovenstående.
Vi glæder os til en dejlig dag og til at se dig…!
Anni Rasmussen, Carsten Warming, Birgitte Apel Jacobsen,
Kasper Beck Hemmingsen og Anne-Marie Jacobsen
www.apel-aner.dk

