Hyggestund i solen

Aftenkomsammen i Døjringe 2. maj
Aftenkomsammen foregår efter samme tradition, som det plejer. Det vil sige, at man ankommer, når man har lyst og
mulighed – mange ankommer, så man kan nyde en frokost sammen.
Til aften medbringer man selv sin mad, drikke, borde og stole. Og så hygger og spiser vi sammen.
For dem som ikke har været med før:
Man dukker op, som det passer en. Mange, ikke-arbejdsramte ankommer, så vi kan spise frokost og nyde eftermiddagen
sammen.
Er vejret dårligt, rykker vi ind i garagen. Pladsen er altid åben for overnatning, så det er altid muligt at komme dagen før
eller blive nogle extra dage – der er mulighed for vand og tømning, mod et mindre gebyr.
Er det dårligt vejr, kan vi komme indendørs i garagen – husk evt. varmt tøj.
Strømmen er lidt begrænset, når vi er mange, men vi plejer at få det til at fungere.
Vi håber igen i år, at se nye medlemmer – det er en rigtig god mulighed for at høre og se, hvad der foregår i klubben.
Vi plejer at være forvent med rigtig godt vejr, hvilket naturligvis også gælder denne gang.
Husk: Pladsen er altid åben, så man kan også komme før og blive så længe, man har lyst. Vi håber at se rigtig mange
glade autocampervenner. Tilmeldig er ikke nødvendig.
Hilsen
Kitty & Henrik (497) – Døjringevej 40A, 4190 Munke Bjergby.
Tlf.: +45 57 80 70 44.

Døjringe er en gammel landsby i Munke Bjergby Sogn i Vestsjælland, beliggende 7 km N for Sorø og 3 km SØ for Munke Bjergby. Området har været befolket langt
tilbage i tiden, og det har sat sine aftryk, bl.a. i form af en del stendysser. Området har haft flere navne gennem tiderne, bl.a. De dødes rige, døde ringe og nu Døjringe.
På Kort og Matrikelstyrelsens kort fra 1842-99 kaldes det Dödringe, på kort fra 1928-40 Döjringe.
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