Nu er vi igang igen!
Velkommen til fætter og kusine fest
Lørdag den 20 august 2016

Fest igen 2016
Det er nu fire aar siden sist. Nu synes vi at tiden er
inde til at afholde en fætter og kusine fest igen.
Derfor ønsker vi jer velkommen til fætter og kusine fest Lørdag den 20 august 2016 kl 18:00 på St.
Binderup Kro, Møllegårdsvej 7 St. Binderup. Den
ligger 35 km nord for Viborg i hjertet af vore hjemstavn.

Lørdag
14:00 Indcheckning
15:00 kaffe og kage
17:45 velkomsttale af Erik el. Ole
18:00 middag med velkomstdrink
forret, hovedret, dessert.
21:00 orkester med de gode gamle melodier
00:00 natmad
Fri Vin, øl og vand inkluderet 18:00-01:00

Søndag
09:00 morgenmad
10:30 chek out

Pris pr person i dobbeltværelse 748 kr
Pris uden overnatning pr person 498 kr
For ovenstående ekstra person i opredning på dobbeltværelse 598 kr. Tillæg for enkelt værelse 170 kr

Overraskelse
2012 havde vi en overraskelse af deres fædres fodspor. Der vil være noget spændende i år også. Vi
har grundlagde en klan af efterkommere af Jens og
Katrine og deres hukommelse vil blive tildelt klan
medalje til hver gren af klanen. En spændende formiddag lovet.

Ekstra tilbud
Kom allerede om fredagen
Bagefter en sådan fest snakker vi altid om at
der har været for lidt tid til at få talt med alle
og mindes gamle dage. Derfor er der mulighed
for at komme allerede om fredagen kl 16:00 for
en gemytlig sammenkomst i glade kusiner og
fætres selskab.
En ekstra nat fre – lørdag inkl. morgenmad.
Enk. Vær. 500 kr,- Dobb. vær.700 kr,- 3 sengs
vær. 850 kr, 4 sengs vær. 1000 kr,-. Priser er pr.
rum

Varmt velkommen!

HUSK!

Svar senest den 25 marts 2016

Erik Berthelsen
Tlf: 22853621
Grøndalsvej 28M
8600 Silkeborg
Email: berthel34@gmail.com

Ole Thronborg
Tlf: Sverige: +46 70-27 63 395
Email: ole@thronborg.com

Hans Ravn Kristensen, kromand
Telefon: 9865 8333
www.binderupkro.dk

Tilmelding senest den 25 marts 2016 till Erik eller Ole via telefon, email eller brev. (Tilmelding er bindende!)
Jeg / vi ønsker at deltage:

Vi ønsker ikke rum
Antal værelser :
Enkeltvær.
Dobbeltvær.

3 sengs vær.

Ønsker ekstra værelse, nat fre – lørdag
Enk. 500:Dobb. 700:3-sengsvær. 850:Antal personer der ønsker at deltage lørdag kl 10:00
Dit Telefonnummer:
Din E.mail:

4 sengs vær.
4-sengsvær. 1000:-

