
Familiefest 2006 
Traditionerne Længe Leve! 

 
 
 
Kære Familie, 
 
Nu er der igen gået 2 år siden vi sidst mødtes på Solborgen, hvilket jo er blevet en tradition i sig selv. 
 
Tiden går sin gang på godt og ondt, og har budt på gode såvel som rigtig triste oplevelser. 
 
Netop derfor synes vi det er vigtigt at mødes, og værne om de traditioner vi efterhånden har fået skabt i den 
Christensen’ske familie, og som er med til at gøre familien til det den er i dag, og som vi alle sætter så stor pris på. 
 
Så derfor skal vi mødes igen til vores traditionsrige Familiefest, der finder sted i week-end’en: 
 

Lørdag/søndag d. 2. – 3. september, 2006 på Solborgen, Hønsinge Lyng. 
 
Nogle af de traditioner der efterhånden er gået hen og blevet faste elementer til vores familiefester er jo sådan noget som 
at mødes til: 
 
Frokosthygge i Pavillionerne • Lege og aktiviteter om eftermiddagen i naturen • God mad og hyggeligt samvær og 
ikke mindst: Sang og dans! 

 
Så denne gang vil vi tage nogle af de mest populære ting op, og på denne måde føre dem videre som traditioner....  
Samtidig vil vi da også forny os lidt, så vi får flere, gode traditioner, f.eks. har Fætter Per lovet at forfatte en 
”Familievelkomstsang”. Er der nogen der har ideer, er de selvfølgelig meget velkomne! 
 
Vi håber selvfølgelig at I alle har tid og lyst til endnu engang at være sammen med familien en hyggelig week-end. Send 
svarkuponen hurtigt og senest 9. juni, 2006 - vi er lidt sent ude – eller send en e-mail til Fætter Henrik, så hurtigt som 
muligt, og send en lille forudbetaling (vi har betalt depositum).  

 
For prisen: kr. 375,- pr. voksen og kr. 150,- pr. barn fra 6 - 14 år (børn under 6 år gratis) får I: 

 
• Kaffe og kage ved ankomst lørdag 
• Velkomstdrink & snacks 
• Flot middag med 3 retter lækker mad 
• Vin/øl/vand til købmandspriser 
• Underholdning og musik 
• Natmad 
• Overnatning i eget værelse 
• Morgenmad og Brunch søndag 
 

Hvilket vi er stolte af at kunne ”fremtrylle” til denne favourable pris! 
 
Vi arbejder i øjeblikket på at få en hjemmeside op at stå, og straks når den er på plads, skal I nok få tilsendt et link.  
Skulle der i øvrigt være navne-/adresseændringer, fejl eller mangler,  må I meget gerne notere det på nedenstående kupon 
– evt. med kommentarer på bagsiden. Send evt. en e-mail til Fætter Henrik eller Kusine Marianne 
(mkjoergensen@hotmail.com), så har vi også jeres mailadresse, som vi kan lægge ind i adresselisten. 

 
Vi håber alle familier møder talstærkt op, og er ikke i tvivl om at week-enden bliver lige så hyggelig og begivenhedsrig som 
den plejer. 

Mange kærlige festhilsner fra 
FætterSine Festkomitéen 

 Svarkupon               
Tilmelding til Familiefesten 2006 – og helst inden d. 9. juni, 2006, da vi er lidt sent ude. 
 
Navne: _________________________________________________________________Tlf.nr. ______________________________________ 
 
Adr.:   __________________________________________________________________ Postnr.+by__________________________________ 
 
Antal voksne: _____  Antal børn 6-14 år: _____ Antal børn u/6 år: _____ A conto kr. 50,- pr. person over 6 år i alt kr.: ______________     
 
Vedlægges i check eller indbetales på bankkonto 3162 3162144618, Danske Bank,  mærket Familiefest 2006. 
Kuponen sendes til: Henrik Hjorth, Søndervej 18, 2830  Virum eller e-mail: hjorth@comwell.com 
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