
Busktræf 2015 
 

Tid: lørdag 17. oktober kl. 11.30 // Sted: Egmonthøjskolen, Hou 

Kl. 12.00: frokost 
– det traditionelle tag-selv bord 

Alle familier medbringer en frokostret – svarende til det antal personer 
man kommer – til tag-selv bordet. 

Festudvalget vil stå for indkøb af smør, rugbrød og franskbrød (retterne 
behøver dog ikke passe til dette). 

Drikkevarer: man bedes selv medbringe drikkevarer til hele dagen 
(frokost og aftensmad) og festudvalget vil sørge for kaffe, te og 

saftevand. 

Kl. 13.00 (ca.): Fællesfoto 

Som altid samles vi og får taget fællesfoto. 

Kl. 14.30: Kaffe og ”årets Buskkage” 

Traditionen tro afholder vi kagekonkurrence, hvor årets ”Buskkage” 
skal findes. Vi stemmer om, hvem der skal løbe af med titlen som årets 

Buskkage-bager, hvor der selvfølgelig følger en præmie med; Med 
andre ord er der god grund til at melde sig ind i den store kagedyst og 

finde sin indre Mette Blomsterberg frem. 
Vinderen offentliggøres i forbindelse med aftensmad 

 
 



 

Eftermiddagens aktiviteter 

Igen i år har vi lejet svømmehallen – så husk badetøjet! Mellem kl. 15 
og 17 vil vi have adgang til rutsjebane, varmtvandbassin og de øvirge 

faciliteter. Der vil være livredder i hele perioden. 

Som altid er der også mulighed for at slå sig løs i hallen mellem kl. 15 
og 18. 

Kl. 18.30 (ca.): Aftensmad 

I år har køkkenet på skolen lave mad til os at køre hjem på. 

Kl. ??: Slut 

Når sidste mand går hjem. 

Pris (afregning på dagen): 

Voksne: 125,-  
Børn under 12 år: 75,- 
Børn under 3 år: Gratis  

 
Igen i år vil vi gøre én person fra hver ”gren” ansvarlig for tilmelding af 
samtlige deltagere i dennes ”gren”. Disse personer modtager denne invitation 
og udover tilmelding, er de ansvarlig for at alle i deres familie (gren) 
modtager en kopi af denne indbydelse. Den fremsendes IKKE til andre end de 
ansvarlige. 
 
De udvalgte ansvarlige er:  
Inger (Jens/Mine), Niels (Ejner), Dorte (Tove), Kristian (Sigrid), Lissi (Anna),  
Lis (Aage), Finn (Holger), Karin (Arne), Hanna (Gunnar) Asta (Aksel), 
Carsten (Marie)  

Tilmelding senest 3. oktober 2015 til:  
Camilla Volsgaard Eskildsen – klauscamilla@gmail.com 

 
Mange hilsner 

 
Mette, Camilla, Lars, Ulrik og Nathalie 

 
 


