
JULETRÆF 2016

kl. 11.00    Flaghejsning fulgt af adoptionssangen og 
”lær-hinanden-at-kende-aktivitet” i salen.

kl. 12.00   Middag med injera og dansk juleand og 
risalamande.

kl. 13.15-13.45 Etiopisk dans

kl. 13.45-14:30  Foredrag v. Daniel Elias; Den politiske 
situation i Etiopien

kl. 13.45-16.15   Juleklip – med etiopisk islæt 
Salen er åben hele eftermiddagen for  
fri leg, boldspil mv.

  
kl. 15.00-15.30  Kaffe og æbleskiver / kaffeceremoni

kl. 15.30-16.15  Adoptionsworkshop 
Tilknytning og fællesskaber  
v. Jens Damkjær

kl.16.30-16.50  Dans om juletræet ...Et barn er født... 
...Nu det jul igen...

kl. 16.50-17.00 Farvel og tak for denne gang

   

PRAKTISK OM TRÆFFET:
PRIS: 125 kr. pr. familie / 75 kr. eneforældre + 100 kr. pr. voksen og 60 kr. pr barn. 
Børn under 3 år deltager gratis. Prisen inkluderer oplæg, workshops, mad, saftevand, 
kaffe og æbleskiver.

TILMELDING: Tilmeld jer JULETRÆFFET senest d. 28. november via link på  
hjemmesiden / facebook.  Tilmeldingen er bindende og registreres først 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 2016/2017.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Så nærmer julen sig og vi inviterer hermed jer alle til vores juletræf 
på Østervangskolen på Hammelvej 9, 8370 Hadsten.

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 skal mødes til nogle hyggelige timer med etiopisk dans, mad, juleklip, 
workshops og meget mere. I vælger selv, hvor store dele af pro-
grammet, I ønsker at deltage i. Slå jer gerne ned med en kop kaffe, 
besøg juleværkstedet, gense gamle bekendte og få nogle nye.
 
PROGRAM FOR DAGEN:

  Mange hilsner
Bestyrelsen

ETIOPIENFORENINGEN
3. december 2016, kl. 11.00-17.00 i Hadsten


