
FORÅRSTRÆF 2017
ETIOPIENFORENINGEN
  den 1. april 2017, kl.11.00-16.00 i Osted

kl. 11.00   Flaghejsning og velkomst

kl. 11.15   Leg ved Brian Olesen

kl. 11.45   Etiopisk middag – injera med tilbehør

kl. 12.45   Foredrag med Daniel Hallala, der vil fortælle om nogle af de projekter, 
som hans firma Coffeeprint støtter i Etiopien. I 2017 vil Coffeeprint 
fokusere på og intensivere deres udviklingsarbejde i det sydlige Etiopien. 
Der vil efterfølgende være mulighed for at købe kaffebønner.

fra kl. 13.00 Påskeklip mv.

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

Jens Damkjær

kl. 15.45   Flagstrygning og fælles afslutning

Der vil hele dagen være åbent for fri leg på legepladsen og i skolens gymnastiksal. 
Det er vigtigt for os at understrege, at I selv vælger, hvor stor en del af programmet, I vil 
deltage i. For jer, der evt. 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. 24. 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 almanakken er det igen forår og vi skal mødes i Etiopienforeningen. 
Vi inviterer derfor alle medlemmer til forårstræf lørdag, den 1. april 2017 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 til 
Danmark, har adopteret fra eller selv er adopteret fra Etiopien. Som altid håber vi at se en 
masse af jer, der før har været med, men også, at vi trods alt får nye forældre og børn at 
se til nogle hyggelige timer med etiopisk mad, foredrag, workshops og ikke mindst: 
Leg med børnene og adoptionsnetværk til mor og far. 

PROGRAM FOR DAGEN:

  Mange hilsner
Bestyrelsen

WWW.ETIOPIENFORENINGEN.DK


