
Sommertræf 14/6 2019 i Faaborg   Den 19/2 2019 

Kære medlemmer 

Sommertræfudvalget har holdt møde vedrørende planlægning af sommertræffet 2019 i Faaborg.  

Det er blevet klart for udvalget, at Kristi Himmelfartferien har virket til at være en forhindring i 

forhold til at finde folk til forskellige funktioner lørdag den 1. juni og der kunne være en risiko for, 

at dette også kunne være tilfældet på deltagerlisten.  

Derfor drøftede vi muligheden for, at flytte datoen for sommertræffet til senere på måneden. 

Udvalget endte med at beslutte, at afholde sommertræf den 14. juni, hvor der er kulturnat i 

Faaborg, vel vidende, at der kan være problemer for folk på arbejdsmarkedet. Udvalget skønnede 

dog, at da mange har tidligt fri på fredage og størsteparten af deltagerne ikke længere er på 

arbejdsmarkedet, var det en fordel at flytte datoen til den 14. juni. Dette vil samtidig give 

muligheder for flere aktiviteter. Vi håber på jeres forståelse for denne ændring 

Udvalget påbegyndte derfor planlægningen af sommertræffet 2019 i Faaborg, hvor vi så bl.a. vil 

være en del af kulturnatten.  

Planen ser i skrivende stund i store træk ud som følgende: 

Kulturhuset Byskolen vil blive sommertræffets base i dagtimerne, hvor vi mødes kl. 11.00 til 

velkomst og spiser vores medbragte mad inden dagens første aktiviteter:  

 Guidet rundvisning i Svanninge bakker. (Turen er gratis) 

 Besøg på Bjørnø (turen koster 20 kr. retur) 

 På egen hånd i Faaborg by. 

Efter aktiviteterne samles deltagerne igen på Byskolen kl. 16.00 til omklædning og gør klar til 

fælles optog kl. 17.00 til byens Torv. Herefter skal vi give opvisning forskellige steder i byen med 

slut senest kl. 18.00. 

Efter dette flytter vi til Øhavsskolen, der ligger ca. 200 m fra Byskolen, og hvor der er mulighed for 

et bad og omklædning. Her spiser vi også den fælles buffet, (man må gerne tage sin egen mad 

med) og derefter er der legestue med kaffepause på skolen. 

Der vil være mulighed for at kunne tilmelde sig ønske om, at der bookes campingplads, så stævnet 

kan bede om at få reserveret et antal pladser i nærheden af hinanden.  

Det endelige program vil blive udsendt pr. mail medio april.  Notèr dog allerede nu den nye dato. 

Venlig hilsen Sommertræfudvalget 


