
 

Busktræf 2013 
 

Dato: 19. Oktober 2013 kl. 11.30 

Sted: Egmonthøjskolen i Hou  

(som de sidste mange år sørger Karin og Poul Erik for lokaler…tak for det…) 

 

Frokost (kl. ca. 12.00): 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. 

 

Fælles foto (kl. ca 13.00) 

Vi mødes i den lukkede gårdhave, med adgang fra gang- og kantine området. 

 

Fællesaktivitet (kl. ca. 13.15):       * Stjerneløb * 

 

Aktiviteten i år er som altid noget ALLE kan deltage i.  

Vi bliver delt op i et mindre antal hold og udfordres på paratviden, fakta, trick-spørgsmål og 

anden ”unødvendig” viden. 

 

Kaffe (kl. ca. 14.30): ”årets Buskkage” 

 

Selvfølgelig er Busktræf = ”buskkage konkurrence”. Vi skal derfor have kåret den kage DU 

synes bedst om. Om det er den mest lækre, kreative, skøre, smagfulde, klassiske og 

fantasifulde kage eller den du synes bedst om skal den naturligvis præmieres. 

Vinderen offentliggøres i forbindelse med aftensmaden. 



 

 

Eftermiddagen giver mulighed for flere aktiviteter :  

 

 
 

Siden sidste træf har Egmont Højskolen fået 

færdigbygget svømmehallen og det skal vi da 

benytte os af. 

Vi har derfor lejet svømmehallen  

fra 15.00 – 17.00 med adgang til rutchebane, 

varmtvandsbassin og øvrige faciliteter. 

Der vil være livredder i hele perioden. 

 

 
 

Boccia turnering og andre aktiviteter i hallen 

fra 15.00 – 18.00. 

 

 

Snak, 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 suppe og pølsehorn.  

 

Slut: Når den sidste går hjem 

 

Pris (afregning foregår på dagen):  

 

Voksne:  125,00 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 27. september 2013 til:  

 

Finn Busk Sørensen  – Tlf. 4028 5484 / mail: fbs@vineksperten.dk 

 

 

På festlig gensyn 

 

 

Rikke, Anne Mette, Birgitte, Margit og Finn 

 

 


