Billeder fra Apeltræf 2009

Apeltræf - 2010
Lørdag d. 7. august
Mødested flere muligheder:
Dehnshytten mellem kl.12.00 og 12.30
Strandgaardsvej 30, 4760 Vordingborg
Gåsetårnet kl.13.00
Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg
Beværterhuset kl. 15.00
Vintersbølle Skov, Nyråd Skovvej, 4760 Vordingborg

Tema: Vordingborg set med Apeløjne.
Åbent arrangement:
Alle med relation til Apelslægten (Georg Andreas Apel) inviteres til Apeltræf 2010.
Apel i Vordingborg – Gåsetårnet
Velkomst og introduktion til dagen.
Dagen starter rigtigt ved Gåsetårnet og borgen, der fremover skal være borgcenter, måske
med vand hele vejen rundt i voldgraven. - Mon ikke også det bliver til en Apelhistorie eller
to for foden af borgen i Strandgade!?!?

Beværterhuset i Vintersbølleskoven.
Fremme ved Beværterhuset præsenterer Anne-Marie den spritnye bog:
Fortællinger fra Vintersbølle.
Anni Rasmussen lover igen i år, at vi kan købe kaffe og kage for 20 kr.
Selvfølgelig samles vi også om ”Sangen ved Maren Apel´s hus”.
Anne-Marie byder velkommen i 2009.

Eftermiddag ved Dehnshytten
Der slentres mod Dehnshytten ad vand- eller skovvejen. (Mulighed for kørsel til dem der behøver
dette). Vel fremme kan det gode vejr nydes med badning, leg, hygge og snak på plænen og
slægtstræet studeres indenfor. (Husk dog at medbringe regntøj og paraplyer.)

Festaften med grill
Så skal der grilles og festes fra ca. kl.19.00 - under middagen vil Marianne
Halliley holde Apel Slægtstalen, 2. Udgave.
Al slags underholdning er velkommen, men vi garanterer at jeres
stemmelæber vil blive motioneret en smule.
Dehnshytten 2009.

Overnatning
For dem der finder det praktisk og har lyst er der igen i år rig mulighed for at overnatte i
Dehnshytten på madrasser rundt i hele hytten. Så laver vi fælles morgenmad næste dag og gør
rent inden vi siger farvel!
Hjælpende hænder
- Personer der vil hjælpe med til at klargøre tilbehør til middagen kan møde op kl.11.00 i
Dehnshytten.
- Derudover er et hvert bidrag i form af lækre kager til aftenkaffen særdeles velkomne.

Alle medbringer selv kød til grillen efter eget valg, samt drikkevarer, godt
humør og meget gerne et festligt indslag herunder historier, anekdoter,
sang og musik!!!
Pris for deltagelse 100,- kr. pr. person. Børn gratis.
Prisen dækker en del af lejen for hytten samt tilbehør til maden.

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, Marianne Halliley, Birgitte Apel Jacobsen,
Kasper Beck Hemmingsen og Anne-Marie Jacobsen
www.apel-aner.dk - www.apel.dk

