Program för årsmöteshelgen 10/5-13/5 2018
Välkomna till Sägnernas hus, Sandhem Jönköpings län

Torsdag 10/5 Inkörning mellan 10-13 och 14-18. Kommer ni efter 18 ring Annette 0709 56 16 02 eller
Ingrid 0703 37 75 00 gärna i god tid. Stängt för invigning mellan 13-14.
Välkomstkafe och fagghissning kl 13.00.

3 rätters middag serveras på torsdagskvällen kl 19.00 för dem som så önskar
Meny inkl. 1 glas vin eller 1 starköl.
Förrätt: Potatiskaka med rom/rödlök/cf/dill
Förrätt alt vego:Gazpacho, kall spansk grönsaksoppa, serveras med hackad lök, gurka, tomat och
vitlöksrostade krutonger
Varmrätt: alt kött, tjälknöl av nöt och gris. Serveras med rostade rotsaker och pepparsås.
Varmrätt:alt fsk, smördegsinbakad laxflé med spenat och fetaost. Serveras med rostade rotsaker,
dill och citronsås.
Varmrätt:alt veg, wraps fyllda med fooled pork, pulled pork av jackfruits, tomat,persiljepesto, gurka och
lök. Serveras med vitlöksfrästa svarta bönor.
Dessert.:Smulpaj med säsongens frukter serveras med vaniljtopping.
Du måste ange vid din anmälan om du vill ha kött, fsk eller vego alt.
Puben i ladan kommer att vara öppen under kvällen efter middagen.
Fredag 11/5
Sägnernas hus kommer att anordna danskväll till levande musik. Inträde 200 :-betalas på plats av var
och en som önskar ta en svängom.

Lördag 12/5
Årsmötesförhandling kl 13 följs som vanligt av smörgåstårta och kafe.
Årsmöteshandlingarna kommer att fnnas i Bulletinen som kommer i april. Tag med den för att följa
förhandlingarna.
Det blir en konsert på lördagskvällen med legenderna THE ANIMALS Prel tid 17-01. Kostnad 595:per pers som VIP-gäst. En bit mat samt ett glas öl eller vin serveras innan konserten vid VIP-platsen.
Endast förbokning som VIP-gäst på tel 0736-99 09 02 till Sägnernas hus. Övrigt gäst 350:-pers.

Söndag 13/5
Avslutning och hemfärd senast kl 15. Vill ni stanna längre kontakta Sägnernas hus.
Gå gärna in på www.sagnernashus.se
Biljetter till middagen och annan förhoppningsvis användbar info hittar du i välkomstpåsen du får vid
ankomst.
Det fnns har ju ingen speciell plats för tömning av latrin mm, förutom deras toaletter, de är ju inomhus
och man måste bära sin tank dit själv.
En mindre diskbänk fnns utomhus som är för deras husvagnsgäster. Där kan man tömma sitt
diskvatten men inte toa, som ni förstår.
Kom till mötet med tom gråvatten- och toatank, samt full vattentank!
Gemensamma hundpromenader kommer att arrangeras fredag, lördag och söndag fm kl 10.
Detaljerad info om mötet kommer att fnnas i välkomstpåsen. Där hittar ni också biljetterna till
middagen.
Ev frågor om träfen besvaras av:
Annette 0709 56 16 02, Christer 0708 46 01 81 eller ngrid
I
0703 37 75 00
Sista anmälningsdag är den 25:e april!!

Vi som har jobbat med träfen hälsar alla hjärtligt välkomna!!

