
FORÅRSTRÆF 2016
ETIOPIENFORENINGEN
  2. april 2016 kl.11.00-16.00 i Osted

kl. 11.00   Flaghejsning og velkomst

kl. 11.45   Etiopisk middag – injera med tilbehør

kl. 12.45   Foredrag med Dafla Ghebreyesus, der fortæller om de lege, han selv 
har leget, da han var dreng i Addis Abeba og lader os prøve nogle af 
dem. Dafla krydrer oplægget med små fortællinger fra livet i byen.

kl. 13.45    Kaffe, te, saftevand og kage
  
kl. 14.00   Workshop om tilknytning og socialisering med psykolog og skoleleder, 

Jens Damkjær 
 
Amharisk med Taddese Asmellash, der er herboende etiopier og 
gennem mange år har undervist i amharisk. Hør, hvordan det amha-
riske sprog er bygget op og lær fx at skrive dit eget navn på amharisk.

kl. 15.45   Flagstrygning og fælles afslutning

Der vil hele dagen være åbent for fri leg på legepladsen og i skolens gymnastiksal. 
Det er dertil vigtigt for os at understrege, at I selv vælger, hvor stor en del af program-
met, I vil deltage i. For jer, der er nye, kan det være ligeså vigtigt blot at sidde med en 
kop kaffe og udveksle oplevelser med andre.

   

PRAKTISK OM TRÆFFET:
PRIS: Kr. 125,- pr. familie / 75 kr. for eneforældre + 100 kr. pr. voksen og 60 kr. pr. barn. 
Børn under 3 år deltager gratis. Prisen inkluderer oplæg, workshops, injera, saft, kaffe og kage.

TILMELDING: Tilmeld jer FORÅRSTRÆFFET senest d. 25. marts via link på hjemmesiden. 
Tilmeldingen er bindende og registreres 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

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
                            
   

Kære alle!

Ifølge kalenderen blev det igen forår og traditionen tro skal vi mødes i Etiopienforeningen. 
Vi inviterer derfor alle medlemmer til forårstræf lørdag, den 2. april 2016 kl. 11.00 – 16.00 
på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevej 1, Osted, 4632 Lejre.

Vi glæder os til at se jer og husk, at invitationen gælder jer alle, hvad enten I er flyttet 
hertil, selv er adopterede, står på venteliste til at adoptere eller allerede har adopteret 
børn. Vi håber at se gamle kendinge og nye ansigter til nogle hyggelige timer med etiopisk 
mad, foredrag, workshops og ikke mindst: Leg med børnene og netværk til mor 
og far. 

PROGRAM FOR DAGEN:

  Mange hilsner
Bestyrelsen

WWW.ETIOPIENFORENINGEN.DK


