
SOMMERTRÆF 2016
ETIOPIENFORENINGEN
Hasmark Strand Camping d. 13. august kl. 10.00 –    
14. august 2016 kl. 12.00

kl. kl. 10-10.30    Modtagelse – kig forbi og få jeres kuvert med madbilletter og 
  armbånd. 

kl. 10.30   Vi mødes ved flagstangen til velkomst, flaghejsning, introduktion til 
programmet, sang og ryste-sammen.

kl. 11.00   Foredrag og aktiviteter – foredrag ved Daniel Elias og hans kone 
Hiwot om barndommen i Etiopien, rejsen til og livet i Danmark samt 
mødet med dansk kultur. 

   Sæbeboblesjov for de mindste og sportsaktiviteter for alle interesse-
rede på pladsen bag køkkenet. Campingvognen for de ældste børn fra 
11 år og op efter åbner.   

kl. 12.30    Frokost og siesta – Campingpladsen har arrangeret en lækker frokost 
til os (se menuen på side 3) 

  
kl. 13.30   Hygge ved bålet med kaffe og popcorn – en god og afslappet lejlighed 

for nye medlemmer til at mødes og snakke med andre. 
  Christian fra Rosengaard Kaffe giver smagsprøver. 
   I forlængelse af bål og popcorn afholdes hårworkshop og etiopisk 

danseworkshop i samme område.
   Samtidig er der workshop i køkkenet ved fodboldpladsen, hvor I kan 

prøve at lave etiopiske krydderiblandinger og forskellige snacks. 

kl. 15.15-16.00 Kaffe og kage/is i eller udenfor Restaurant Freja
  
kl. 15.15   Igen i år vil Christina Nordentoft komme forbi og fortælle om  

tilbagerejse. Christina vil fortælle om rejsen fra februar i år og om 
  den kommende tilbagerejse i 2017. 

   

Kære alle!
Så er sommeren over os og ferien lige om hjørnet, men inden alle går på ferie vil vi invi-
tere jer til vores årlige sommertræf på Fyn.  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 har lavet et program med leg, foredrag og workshops, der kan inspirere, informere og 
bringe os sammen for at støtte vores fællesskab omkring det, der optager mange af os som 
adoptanter og som adopterede fra Etiopien. 
I vælger selv hvor meget af programmet, I ønsker at deltage i – der skal jo også være masser 
tid til snak, leg og hygge. 

PROGRAM FOR LØRDAG I KORTE TRÆK:
    

   B
yd gerne ind med egne aktiviteter



  Mange hilsner
Bestyrelsen
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PRIS: Kr. 125,- pr. familie / 75 kr. for eneforældre. Prisen inkluderer foredrag, workshops, og badeland.

FROKOST, eftermiddagskaffe og is (til børnene) kr. 149,- pr. voksen og barn fra 12 år og kr. 79,- pr. barn 
under 12 år.

BRUNCH kr. 95,- pr. voksen og barn fra 12 år og kr. 65,- pr. barn under 12 år.
Se side 3 for menu for frokost og brunch.

TILMELDING: Tilmeld jer SOMMERTRÆFFET senest den 6. august via link på hjemmesiden / facebook.
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

Husk, at deltagelse forudsætter, man har betalt sit kontingent for 2015/2016.
BOOKING AF OVERNATNING: Kontakt Hasmark Camping for at høre mere om overnatning. 
Husk at oplyse, at I deltager i træffet, så får I rabat.

UDTJEKNING: Sker senest kl. 14.00

  

kl. 16.00   Fællesskaber og tilknytning.  Adoptionsworkshop med oplæg og erfaringsdeling  
v. psykolog/skoleleder og formand Jens Lund Damkjær

   Christian fra Rosengaard Kaffe holder indlæg fra sin tur til kaffe-området omkring 
Sidamo, som han har besøgt sammen med en fotograf. Han viser billeder fra turen 
og fortæller om kaffen, der har stor betydning for Etiopiens økonomi og kultur. 
Efterfølgende kan man købe kaffe til en særlig god træfpris!

kl. 17.15    Etiopienforeningens generalforsamling 2016 – Mød op og hør mere om vores akti-
viteter og bland dig gerne i debatten om foreningens visioner.  Få mere information 
om generalforsamlingen i vedhæftede bilag.

kl. 18.30  Aftenhygge med fælles grill (medbring selv kød, salat og drikkevarer). 

kl. 20.00  Etiopisk dans, opvisning fra eftermiddagens workshop og fællesdans. 
   Bagefter er der underholdning med bestyrelsens band + gæsteoptræden. 

  Campingvognen for de ældre børn byder på hygge og guf.

kl. 9.00-10.30  Mulighed for fælles brunch (se menuen på side 3)

kl. 10.30   Vi mødes ved flaget og siger farvel for dette sommertræf. De, der har lyst, mødes 
bag efter i badelandet, hvor vi har gratis adgang om søndagen.

PROGRAM FOR LØRDAG FORTSAT:

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

    
   B

yd gerne ind med egne aktiviteter

PROGRAM FOR SØNDAG:

PRAKTISK OM SOMMERTRÆFFET:



MENU FOR FROKOST
Kr. 149,- pr. deltager over 12 år
Kr. 79,- pr. deltager under 12 år

• en bred vifte af lækre retter sammensat efter sæson
• kolde og varme saucer
•	 fiskeretter
• årstidens garniture
•	 udvalg	af	forskellige	kartofler
• varierende salater med tilhørende dressinger og olier
• stort udvalg af forskelligt brød
• specialiteter
• varierende børneretter

MENU FOR BRUNCH
Kr. 95,- pr. deltager over 12 år
Kr. 65,- pr. deltager under 12 år

• blødkogte æg
• 2 slags marmelade
• rundstykker
• franskbrød
• rugbrød
• smør
• forskellige slags morgenknas
• mælk
• 2 slags pålæg
• ost
• kaffe
• te

Vi er naturligvis opmærksomme på laktosefri produkter både til 
frokost og brunch
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