Kære alle!

S o m m e r t r æ f ETIOPIENFORENINGEN

Så er sommeren over os og ferien lige om hjørnet,
men inden alle går på ferie vil vi invitere jer til vores

årlige sommertræf på Fyn. Vi glæder os til at se så mange som muligt, hvad
enten I er gamle kendinge eller er nye medlemmer, er flyttet til Danmark, har
adopteret fra eller selv er adopteret fra Etiopien. Vi har lavet et program med leg,
foredrag og workshops, der kan inspirere, informere og bringe os sammen for at
støtte vores fællesskab omkring det, der optager mange af os som adoptanter
og som adopterede fra Etiopien. I vælger selv hvor meget af programmet, I ønsker at deltage i – der skal jo også være masser tid til snak, leg og hygge.

PROGRAM FOR LØRDAG I KORTE TRÆK:

KL. KL. 10-10.30 	Modtagelse – kig forbi og få jeres kuvert med madbilletter og armbånd.
KL. 10.30

om den etiopiske historie og om landets mange klaner

		Mulighed for sportsaktiviteter på pladsen bag køkkenet.
KL. 12.30	Frokost og siesta – Campingpladsen har arrangeret en lækker frokost til
os (se menuen på side 2)

KL. 13.00 -	Fællesrum for børn ved køkkenet med spil, tegnefaciliteter med videre
åbner efter frokost.

KL. 14.30-15.30	
Christina Nordentoft fra Etiopiensrejser vil fortælle om den kommende
tilbagerejse i 2019.

KL. 15.00-16.30	
Workshop i køkkenet ved fodboldpladsen, hvor I kan prøve at lave etio-

piske krydderiblandinger og forskellige snacks. Og i år vil der også være
en hårworkshop, hvor der laves krølleguf og udveksles erfaring med hår
og frisurer.

KL. 15.15-16.00	Hygge ved bålet med popcorn og fælles kaffe og kagebord
udenfor Restaurant Freja (evt. kaffe inde afh. af vejret) – en
god og afslappet lejlighed for nye medlemmer til at mødes
og snakke med andre

		(Medbring selv kaffe og en kage til det fælles bord).
		Samme sted – salg af kaffeprodukter ved
Impact Roasters

KL. 16.00	Erfaringsudveksling – Del og lyt – Erfaringer

med at være adoptivfamilie. v. psykolog, skoleleder og formand Jens Lund Damkjær

		Tilbagerejser til Etiopien og andre temaer	
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PROGRAM FOR LØRDAG FORTSAT:
KL. 17.15 		

 tiopienforeningens generalforsamling 2018 – Vi har brug dig – gene
E
rationsskifte i bestyrelsen. Mød op og hør mere om vores aktiviteter og
bland dig gerne i debatten om foreningens visioner. Få mere information
om generalforsamlingen i vedhæftede bilag.

KL. 18.30

Aftenhygge med fælles grill (medbring selv kød, salat og drikkevarer)

 i mødes ved flagstangen til velkomst, flaghejsning, introduktion til proV
grammet, sang og ryste-sammen.

KL. 11.00		Finn Rønne, der bl.a. har arbejdet på universitetet i Addis Abeba fortæller
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Hasmark Strand Camping d. 18. august kl. 10.00 –
19. august 2018 kl. 12.00

KL. 20.00

Underholdning med bestyrelsens band + gæsteoptræden.
		
KOPSANG for alle børn og voksne
		Efter kopsang byder fællesrummet ved køkkenet på hygge, spil og guf
for alle interesserede børn.

PROGRAM FOR SØNDAG:
KL. 9.00-10.30

Mulighed for fælles brunch, se mere på side 2

KL. 10.30

Vi mødes ved flaget og siger farvel for dette sommertræf. De, der har lyst,
mødes bagefter i badelandet, hvor vi har gratis adgang om søndagen.

PRAKTISK OM SOMMERTRÆFFET:

PRIS: KR. 150,- PR. FAMILIE / 100 KR. FOR ENEFORÆLDRE. Prisen inkluderer foredrag, workshops, og
badeland.

FROKOST KR. 149,- PR. VOKSEN OG BARN FRA 12 ÅR OG KR. 79,- PR. BARN UNDER 12 ÅR.

BRUNCH KR. 95,- PR. VOKSEN OG BARN FRA 12 ÅR OG KR. 65,- PR. BARN UNDER 12 ÅR.
GRILLBAKKER kan forudbestilles på campingpladsen, se info samt menu for frokost og brunch på side 2
TILMELDING: Tilmeld jer SOMMERTRÆFFET senest den 1. august via link på hjemmesiden / facebook
Tilmeldingen er bindende og registreres ved betaling. Oplys venligst information om antal børn og
voksne. Husk ved betaling at oplyse navn og meget gerne medlemsnummer. REGNR. 3420 KONTONR.

4379 188699

Deltagelse forudsætter, at man har betalt sit kontingent for 2017/2018.

BOOKING AF OVERNATNING: Kontakt Hasmark Camping for at høre mere om overnatning.
Husk at oplyse, at I deltager i træffet, så får I rabat. UDTJEKNING: Sker senest kl. 14.00
FOR DEM DER KOMMER FREDAG: Der er mulighed for at bestille pizza til fredag aften, kr. 65,- for
voksne og kr. 45,- for børn, man bestiller selv hos campingpladsen. (se side 2) Fredag aften er der
karaoke for børnene arr. af campingpladsen.

FREDAG AFTEN PIZZABUFFET

65 kr pr voksen og 45 kr for børn
NB: medbring selv service

GRILLBAKKER TIL LØRDAG AFTEN

med én steak + en grillpølse for 50 kr. pr. pers.
Bestilles ved direkte henvendelse til Hasmark på info@hasmark.dk
senest onsdag d. 15. kl.18. Oplys plads- eller hyttenummer ved bestilling.
Bestilling er bindende.

MENU FOR FROKOST

MENU FOR BRUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kr. 149,- pr. deltager fra 12 år
Kr. 79,- pr. deltager til og med 11 år
Dampet laks med reje og salat
Grønsagstærte
Kylling med bacon
Oksefilet med stegt grønsager
Rødvinssauce
Grøn salat med dressing
Bønnesalat
Tomatsalat med feta og oliven
Kartofler
Gulerods- og agurkestave
Brød og smør

Kr. 95,- pr. deltager fra 12 år
Kr. 65,- pr. deltager til og med 11 år
Kaffe, the og juice, laktosefri mælk
Røget laks
Lufttørret skinke
Spegepølse , leverpostej
2 slags ost med druer
Røræg, bacon
Cornflakes
Solgryn
Frisk frugt
Rundstykker, rugbrød ,brød

Vi er naturligvis opmærksomme på laktosefri
produkter både til frokost og brunch

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I ETIOPIENFORENINGEN
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Etiopienforeningen lørdag den
18. august 2018 kl. 17.15 – 18.00 i lokale Freja, Hasmark Strand Camping.
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
en gang årligt i forbindelse med sommertræffet
og indkaldes med mindst tre ugers varsel med
angivelse af dagsorden ved e-mail til medlemmerne.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt for
faldent kontingent.

Ad 5)
En enig bestyrelse har på et bestyrelsesmøde
d. 16. juni 2018 vedtaget af fremsætte flg. forslag
vedr. kontingent: ” Kontingentet for kommende år
fastholdes på 200 kr. pr. familie”.

DAGSORDENEN:

FLG. BESTYRELSESMEDLEMMER ER PÅ VALG:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frederik Calundan (modtager ikke genvalg)
Karin Compare Cloos (modtager ikke genvalg)
Pia Graabech (modtager genvalg)
Brian Olesen (modtager genvalg)
Foreningen skal have ny formand. Efter 10 år som
formand for Etiopienforeningen genopstiller Jens
Damkjær ikke som formand men fortsætter perioden ud i bestyrelsen til sommeren 2019.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabsaflæggelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og
2 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Ad 6)
Generationsskifte i Etiopienforeningens bestyrelse.

Ad 7)
Karin Compare Cloos stiller op som revisor

