Katja 50 år
Kære venner og familie,
I år fylder jeg 50 år. Det vil jeg gerne fejre ved
at hylde samvær og venskab, leg og nærhed,
dase og danse, snak og sang, bål og søbad.
Kom og vær med til at nyde en weekend i
smuk natur med plads til det hele.
Hvornår?
Fredag den 12. august 2016 kl. ca. 17.00 Søndag den 14. august 2016 kl. ca. 13.30.
Hvis du kun kan deltage noget af tiden fx kun
én overnatning er det selvfølgeligt også OK!
Du kan se et cirka-program nedenfor.
Hvor?
Katrinedal gl. vandrehjem
Vellingvej 53
8654 Bryrup
(Vi har lejet hele vandrehjemmet.)
www.katrinedal-vandrerhjem.dk

Svar udbedes
Vi vil gerne vide om du/I kan komme. Hvis det er muligt helst senest fredag den 1. juli. Hvis du
ikke kan svare så hurtigt er det også OK, så fortæl os, at du stadig tygger på det.
Vi skal allersenest have endeligt svar 31. juli 2016.
Ring eller send en SMS på 30 29 11 27.

Flere oplysninger
Se mere på de næste sider.
Vi har også lavet en Facebookgruppe: ”Katjas 50 års fødselsdag”. Her er du inviteret. På gruppen
vil vi melde ud efter behov, og I kan koordinere kørsel m.m.

Praktiske oplysninger
Mad og drikke
Vi køber ind til vegetarmad og måske lidt fisk. Hvis du har behov for andet, må du gerne selv
medbringe det. Det er muligt at købe ind i Brugsen i Bryrup eller Them få km fra vandrehjemmet.
Vi sørger for lidt øl og vin til lørdag aften. Herudover må I gerne tage jeres egne drikkevarer med.

Praktiske oplysninger
Der er værelser og senge til alle. Der er 60 senge fordelt på 14 værelser. Familier vil kunne få eget
værelse. Det er desværre ikke tilladt at slå telt op på vandrehjemmets område.
Der er puder og dyner. I skal selv medbringe håndklæder og sengelinned (lagen, dynebetræk
hovedpudebetræk - sovepose må ikke benyttes).
Medbring fodtøj til gåture og tøj som passer til vejret. Husk også badetøj.
Og så må I endelig gerne tage musikinstrumenter, spil, bolde, slackline m.m. med!

Hvordan kommer vi derhen?
Tog – bus fra Sjælland/Fyn/Sydjylland:
Tog til Vejle. Derefter bus 215 (mod
Silkeborg). Stå af i Katrinedal 5 min fra
vandrehjemmet. Bussen går en gang i
timen fredag eftermiddag og derudover
ca. hver 2. time
Tog- bus fra Århus/ Skanderborg: Tog til
Silkeborg. Derefter bus 215 (mod Vejle).
Stå af i Katrinedal 5 min fra
vandrehjemmet. Bussen går en gang i
timen fredag eftermiddag og derudover
ca. hver 2. time
Bil fra Sjælland/Fyn/Sydjylland: I Vejle drejes fra E45 mod Herning (Rute 19). Motorvejen forlades
ved afkørsel 4. Der fortsættes ad rute 13 til Nr. Snede. Herfra ad rute 453 (mod Skanderborg og
Silkeborg). I rundkørslen efter Bryrup drejes fra mod Katrinedal og Silkeborg.
Bil fra Århus/Skanderborg: E45 til afkørsel 53. Rute 409 (mod Østbirk og Nr. Snede). Drej fra ad
Rute 453 Gennem Voerladegaard, Voervadsbro og Sdr. Vissing. Kryds rute 52. Lige før Bryrup i
rundkørslen drejes mod Katrinedal og Silkeborg.

Program – sådan cirka…!
Fredag den 12. august (Katjas
fødselsdag):
Ankomst fra kl. ca. 17.00 .
Vi serverer suppe og brød kl. 18.00
Om aften hygge. Hvis vejret er godt kan vi lave bål

Lørdag den 13. august
Morgenmad fra ved 8-tiden
Formiddagstur (evt. madpakketur) til Hundsø (ca. en halv time til fods).
Mulighed for andre kortere eller længere ture i det meget smukke landskab ved Salten Å og Velling
Koller. Eller afslapning eller leg på boldbanen ved vandrehjemmet.
Kl. 15.00 spiser vi lagkage med varm chokolade
Om eftermiddagen hjælpes vi med at lave aftensmad. Der er et meget veludstyret stor-køkken.
Kl. 19.00 Middag
Aften med dans, bål og hygge

Søndag den 14. august
Morgenmad / brunch frem til kl. 11.00.
Herefter oprydning og rengøring. Alle gør rent på eget værelse og vi hjælpes med
fællesområderne.
Vi regner med at være færdige kl. 13.30 og vi SKAL være helt ude kl. 15.00.

