Frugtfestival på Lolland
Træf på Lolland fra den 14. til 16/09 2018. Vi vil gerne inviterer jer til Kabe træf på
Sakskøbing Campingplads. Saxes Alle 15, 4990 Sakskøbing
Der er i denne weekend en stor frugtfestival i hele byen, hvor man kan se og sma-ge på
alt, hvad frugt kan bruges til. I kan også købe med hjem. Og det er ikke småting skal siges,
man kan evt. gå ind på sydhavsøernes frugtfe-stival, der kan man se, hvad der sker i
weekenden.
Der er også mulighed for at køre 3 km. til Godset Krenkerup, hvor der er et bryg-geri, der
kan man evt. komme på rundvisning lørdag og søndag fra kl. 12,00, det koster 125,00 kr.
pr. person inkl. div. Smagsprøver, De er også et traktør sted, hvor man kan få lidt og spise
og købe de forskellige øl, som laves der.

Med hensyn til selve træffet er planen flg.
Ankomst fredag efter behag.
Fredag kl. 19,30 fælles kaffe bord med kage som vi laver i (Skovtrolden) fælles-huset.
Lørdag kl. 10,00 standerhejsning. Derefter kan man gå rundt i byen på egen hånd, og dem
der vil til Krenkerup bryggeri kan tage der ned, det aftaler vi efter standerhejsning og
kører samlet. kl. 18,30 tænder vi op i den store gril på pladsen, så kan man grille det
medbragte kød, eller hvad man har løst til, der kan vi også være i Skovtrolden.
Søndag kl. 10,00 standerstrygning. Man må være der til sidst på søndagen. Har man lyst
kan man blive flere dage i vores skønne by også til Acis pris.

Vi har aftalt Acsi pris = 140,00 Kr. + 12,00 kr. miljø inkl. 4 kWh pr døgn Vi har fået 20
pladser så det er først til mølle princippet.

Vi håber at se så mange som muligt.

Til melding til janpsax@gmail.com eller Jan 25 13 66 80 Lone 40 10 80 19. Senest
den 27/08 2018.
Med venlig hilsen Jan og Lone. Kabe 423

