
Busktræf 2009 
 

Årets træf finder sted lør. 17. oktober 2009  
fra kl. 12.00 på Egmonthøjskolen i Hou. 

 
Vi starter med frokost kl. 12, og som vanen tro bedes alle familier tage en 
frokost-ret med, svarende til det antal personer, man kommer.  
Alle disse lækre retter vil vi stille sammen til et 

kæmpe stort tag-selv-frokostbord. 
 
Vi sørger for at købe smør, rugbrød og franskbrød, men retterne, som I 
kommer med, behøver absolut ikke være retter, som passer til brød. 
 
Vi har valgt i år ikke at købe drikkevarer (fraset kaffe, te, postevand og 
saftevand), så vil man have noget at drikke bedes man  

selv medbringe drikkevarer til hele dagen.  
 

Efter frokost arrangeres flere forskellige fællesaktiviteter, som alle kan 
deltage i. 

 

Kl. 15 drikker vi kaffe. 
I forbindelse med kaffen vil blive afviklet den traditionelle kagekonkurrence:         

”Årets Buskkage”. 
Vi vil derfor opfordre alle med kreative evner til at fremstille en lækker kage, 
som I tager med til festen. Kagerne vil blive nummererede, og bedømt af alle 
deltagere i fællesskab. Bedømmelsen går både på udseende og smag. 
Resultatet vil blive offentliggjort i forbindelse med aftensmaden. Der vil være 
en flot præmie til vinderen af konkurrencen. 

 

 Aftensmad vil blive ca. kl. 18.30. 
Vi har også i år valgt at få maden udefra, og det bliver mad fra Jysk Diner i 

Kold, som vil bringe os en herlig 3-retters buffet med blandt meget andet kold 
dampet laks, kalvecuvette, kalkunbryst, tærter, diverse salater og islagkage! 

Kaffe og te brygges. 
 

 



 
Arrangementet slutter  

når der ikke er flere folk tilbage! 
 

Pris :  Voksne 150 kr. 
Børn under 12 år 75 kr. 
Børn under 3 år gratis 

Afregning foregår på dagen. 
 
Vi vil i år gøre én person pr. "gren" i familien ansvarlig for tilmelding af 
samtlige deltagere fra denne gren. Disse personer vil i løbet af august 
modtage en invitation magen til denne med normal post. 
De nøje udvalgte personer er: 
Inger (Jens/Mine) 
Niels (Ejner) 
Dorte (Tove) 
Camilla (Sigrid) 
Lene (Anna) 
Lis (Aage) 
Finn (Holger) 
Elly (Arne) 
Hanna (Gunnar) 
Asta (Aksel) 
Carsten (Marie) 

 
 

Bindende tilmelding senest 1. oktober til 
Camilla, tlf. 75823109 / 28513109, mail: esk@ramirent.dk 

eller 
Lene, tlf. 22528798 / 97122067, mail: lerhardt@sol.dk 

 
 

Vi vil i løbet af dagen forsøge at få opdateret såvel adresseliste som stamtræ, 
og ethvert indslag man i øvrigt har lyst til at komme med før, under, eller 
efter arrangementet er mere end velkommen! 

 
 

På festligt gensyn! 
 

Camilla, Lene, og Michael 


