
Busktræf 2011 
 

Dato: 22 Oktober 2011 kl. 12.00 

Sted: Egmonthøjskolen i Hou (som de sidste mange år sørger Karin og Poul Erik for 

lokaler…tak for det…) 

 

Frokost (kl. ca. 12.15): Det traditionelle tag-selv-frokostbord 

 

Sædvanen tro medbringer alle familier en frokostret, svarende til det antal personer, man 

kommer. Alle disse lækre retter vil tilsammen udgøre frokostbordet.  

 

Festudvalget sørger for at købe smør, rugbrød og franskbrød, men retterne behøver ikke 

nødvendigvis at passe til brød. 

 

Drikkevarer: Man medbringer selv drikkevarer til hele dagen, det være sig både til frokost 

og aftensmaden.  

 

Festudvalget vil dog sørge for kaffe, te, postevand og saftevand. 

 

Fællesaktivitet (kl. ca. 13.00): GPS-SKATTEJAGT 

 

Aktiviteten i år er som altid noget ALLE kan deltage i. Mogens Busk Sørensen har leget lidt 

med koordinaterne i området og forestår denne aktivitet….MEN til dette skal Mogens 

bruge 12 personer, som er i besiddelse af enten en telefon med indbygget GPS eller en 

bærbar GPS: 

 

VIGTIGT: vi skal derfor bede personer med ovenstående rekvisit inden d. 1 Oktober, at 

henvende sig til Mogens på:  monsbusk@webspeed.dk eller på tlf. 

60802833, hvorefter Mogens vil give en kort skriftlig instruks i forløbet. VI HÅBER PÅ 

OPBAKNING TIL DETTE. 

 

 

 

 

 

 



Kaffe (kl. ca. 15.15): ”årets Buskkage” 

 

Busktræf = buskkage konkurrence. Vi skal derfor have kåret den mest lækre, kreative, 

skøre, smagfulde, klassiske og fantasifulde kage. Naturligvis præmie til vinderen, der 

offentliggøres i forbindelse med aftensmaden. 

 

Eftermiddagen: afsættes til snak, eventuelle indslag og familiær hygge.  

 

Aftensmad (kl. ca. 18.30): Lidt godt at køre hjem på… 

 

Efter at have konsumeret et kæmpe frokostbord og senere et imponerende kagebord, har 

vi i år valgt at slutte af med de enkle med lækre menuer som Hotdogs og Pizza.  

 

Slut: Når den sidste går hjem 

 

Pris (afregning foregår på dagen):  

 

Voksne:  100,00 Dkr. 

Børn under 12 år: 75,00 Dkr. 

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 1 Oktober til:  

 

Kristian Busk Mouritzen – Tlf. 21205102 / mail: km.busk@hotmail.com 

 

På festlig gensyn 

Morten, Mogens, Dorte og Kristian 


