Spontantræf i Momhøje
& Præstbjerg
Kære Medlemmer
Vi er klar til nogle spontantræf. Er i også det? Igen er det lykkes
os at få tilladelse til at besøge Præstbjerg Naturcenter.
Det har været vanskeligt at få tilladelserne, fordi de er
nervøse for, om området kan klare alle de campere. Vi kan med
glæde sige, at det i år ikke har været besværligt at få tilladelserne, fordi vi alle har overholdt aftalen som er:
Vi kommer torsdag ved middagstid og alle er kørt igen fredag
kl. 12. (er gældende for begge steder).

SÅ HJÆLP OS MED AT OVERHOLDE DET!
Datoerne i Præstbjerg er. 7. juni og 30. august.
Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad.
Datoerne i Momhøje er. 3. maj og 27. september.
Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19,9633 Kibæk
GPS: N 56o 0 ‘3 ‘38,96 ’’ E 008o 51 ’07,3 ’’
Der er handicap venlige stier og ruter i Momhøje & Præstbjerg
som vi vil benytte.
Vi laver ikke om på programmet. Det vil være uhøjtideligt
med masser af hygge.
Vi samles til medbragt kaffe kl. 15. Vi bager kagerne og tager
noget grillkul med. Skulle der være en der har lyst til at tage lidt
brænde med til bål, så er det meget velkomment.
Kl. ca. 16 går vi en tur og ser på området. Ved 18-tiden vil vi
forsøge at have grillen klar til brug.

Hvis du laver maden hjemmefra, så spiser vi nok omkring kl.
18.20.
Begge steder er der mulighed for at se den smukke natur. To
steder der ligger så nær hinanden og dog så forskellige.
Ved Momhøje parkerer vi langs vejen og til højre på p-pladsen. Resten er forbeholdt de andre brugere.
Ved Præstbjerg vil Kurt anvise p-pladser, så der også er plads
til de øvrige bruger.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Vera & Kurt (4409) og Birgit & Finn (1213)
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