
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kære Familie, 

 

Så skal vi igen mødes på Solborgen til vores traditionsrige Familiefest! 

 

Tiden går da også bare hurtigere og hurtigere – tænk at der igen er gået 2 år siden sidste 

Familiefest (!)  

 

I festudvalget glæder vi os allerede rigtig meget til at vi skal være sammen igen, så vi håber I 

allerede har sat et stort X i kalenderen ud for week-end’en: 
 

Lørdag/søndag d. 15. – 16. september, 2012 på Solborgen, 

Hønsinge Lyng. 
 

Vi inviterer denne gang hele dynastiet fra 

Tranum Klit i Cirkus! 
 

(Selvfølgelig under de samme afslappede og festlige forhold som vi altid plejer at være så gode til)! 

 

Cirkus er jo noget med frygtløse akrobater, fine linedansere, følsomme 

sabelslugere, fantasifulde spåkoner og fingernemme tryllekunstnere! 

 
Kom og vær med: Dejlig mad og drikke, festligt samvær og ægte cirkusstemning og sang, og skulle 

man have lyst til at lufte sin cirkushest eller kan man kaste med knive, så er chancen der nu! 

Cirkus Solborgen 

Familiefest 2012 
 



 

 

Har man blot lyst til at komme som man er – er dette selvfølgelig også helt i orden. Samværet er jo 

det vigtigste. 

  
Og selvfølgelig skal vi som sædvanligt lege, danse, synge og udfordres, og på denne måde holde 
fast i nogle af de traditioner som jo er blevet så vigtige for os alle, så det bliver en ”rigtig” 
familie week-end. 

 

Som sædvanligt opfordrer vi alle der har tid lyst og lejlighed til at medbringe lidt ”hjemmebag” til 

kaffe/kagebordet efter frokost lørdag. Skriv blot en mail eller notér på tilmeldingen at I medbringer 

lidt kage. Skulle der være andre gode ideer til aktiviteter i week-enden, er de sædvanen tro 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 d. 15. juni, 2012, eller send en e-mail til Fætter 

Henrik - hjorth@comwell.com - så hurtigt som muligt. Betaling skal finde sted senest d. 1. juli, 

2012. Pga. den sene udsendelse af indbydelsen, skal vi bede jer indbetale HELE  beløbet, da vi skal 

betale Solborgen forud. 
 

Vi holder prisen fra de sidste 2 fester (!): kr. 390,- pr. voksen og kr. 150,- pr. barn 

fra 6 - 14 år (børn under 6 år gratis). Dette inkluderer: 

 
 Kaffe og kage ved ankomst lørdag 

 Velkomstdrink & snacks 

 Grillmiddag med 3 retter lækker mad 

 Vin/øl/vand til købmandspriser 

 Underholdning og musik 

 Natmad 

 Overnatning i eget værelse 

 Morgenmad/Brunch søndag 

 

Husk i øvrigt vores hjemmeside:      http://www.familiefest-tranumklit.dk/ 

Som ”WebMaster” er det endnu engang Jesper Kragh der er så rar at sørge for opdatering osv. 

  

Husk også vores facebookgruppe som hedder:  Familiefest-tranumklit.  

Her kan I komme med kommentarer og følge med i forberedelserne til festen. Martin Rømer 

vedligeholder også denne gang facebook gruppen. 

 

Skulle der i øvrigt være navne-/adresseændringer, fejl eller mangler, må I meget gerne sende en mail 

til Kusine Marianne - mkjoergensen@hotmail.com - så har vi også jeres mailadresse, som vi kan lægge 

ind i adresselisten. Vi vil meget gerne sende så meget som muligt ud på mail. Det gør det både 

nemmere og billigere. Men I kan selvfølgelig også notere det på nedenstående kupon – evt. med 

kommentarer på bagsiden.  

 

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  

Familie Fest Komitéen 
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 Svarkupon               

 

Tilmelding til Familiefesten 2012 – og inden d. 15.juni, 2012. 

 

Navne: ____________________________________________________________Tlf.nr. ______________________ 

 

 

Adr.:  _____________________________________________________________Postnr.+by___________________ 

 

Antal voksne: _____  Antal børn 6-14 år: _____ Antal børn u/6 år: _______ I alt kr.: ____________________________     

 
Email: ________________________________________________________________________________________ 

 

 
Vedlægges i check eller indbetales på bankkonto 4490 3162144618, Danske Bank, mærket Jeres navn. 

 

Kuponen sendes til: Henrik Hjorth, Søndervej 18, 2830  Virum eller e-mail: hjorth@comwell.com 
 

 

 
 
 

 


