Texelforeningen
Telextur og generalforsamling 2 og 3. oktober 2021
Hos Fam. Espersen. Åmarksvej 21, 4891 Toreby L
Program
Lørdag den 2. oktober:
kl.07.15 Afg Ribe p-syd
kl 07.45 Afg. Korskro Shell P-Pladsen
kl 08.30 Afg. Kolding samkøringsplads, Kokholm 2, Bramdrupdam. 6000 Kolding
Herfra går turen via Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen til Sjælland og senere
Lolland.
Kl 11.30 Ank. Ved Fam. Espersen.
Kl 12.00 Her vil der være noget spiseligt
kl 13.00 Genralforsamling 2021
De der ikke deltager i generalforsamlingen, vil kunne nyde naturen.
Kl 15.00 kaffe og kage.
Kl 15.00 overtager Bernhard ordet, han ville fortælle om familiens virke på gården
hvor der foregår meget tid med får og hvad der dyrkes af afgrøder.
Kl 18.30 Vil Familien server en fantastisk middag. Og vi skal bare hygge, snakke og grine.
aftenen sluttes af med kaffe og kage.
Kl 21.30 afg. til overnatning på sildestup byvej 76 4872 Idestrup
kl 22.00 chaufføreren ikke til rådighed længere.
Søndag 3. oktober.
Kl 08.00 Bussen pakkes og vi kører til morgenmad ved fam Espersen.
Kl 0830 ankomst Åmarksvej 21
kl 09.30 afg. Åmarksvej mod Sorø
Kl 11.00 ankommer vi hos hans Ranvig Næstevedvej 73 4180 Sorø ( Ophold 2 timer
Hans vil fortælle os lidt sin tid med får, Hans er hovedsagelig schropshire avler
men i dag findes der også Texel.
Ved Hans får lidt at spise inden vi kører videre.
Kl 13.00 afg Næstved vej via Fyn mod Jylland
kl 15.00 ca. ank. Kolding
kl 15.45 ca. ank. Korskro
kkl 16.15 ca. ank. Ribe
Turen laves ud fra vi kan samle 24 personer.
Øl og vand kan købes på turen.
Vi skal selv medbringe sengelinned (sovepose) og håndklæder o.s.v.
Pris: for bus, overnatning og de forskellige måltider er kr. 800,- pr. person for medlemmer og kr. 950,- pr.
person for ikke medlemmer. Resterende udgifter dækkes af foreningen.

Tilmelding til Lars Linding tlf 61754612, helst pr mail lindings-texel@bbsyd.dk
senest den12-09-2021

