
kl. kl. 10-10.30    Modtagelse – kig forbi og få jeres kuvert med madbilletter og 
  armbånd. 

kl. 10.30   VI MØDES VED FLAGSTANGEN til velkomst, flaghejsning, intro-
duktion til programmet, introduktion af Almaz Mengesha og sang.

kl. 11.00-12.00  RYSTESAMMENLEG FOR ALLE ved Brian Vinther Olesen med 
deltagelse af Almaz

kl. 12.00-13.00   Frokost og siesta – Campingpladsen har arrangeret en lækker frokost 
til os (se menuen på side 3) Campingvognen for de ældste børn fra 11 
år og op efter åbner.   

  
kl. 13.00-14.30  VED DU, HVOR STORE LUSENE I ETIOPIEN ER?  Ved du, hvor-

dan man laver en fodbold i Etiopien? Kom og få svarene, når ALMAZ 
MENGESHA HOL DER FORTÆLLETIME for børn og deres 
forældre.  Almaz er 43 år og ambassadør for nødhjælpsorganisationen 
Dinnødhjælp. Hun er derudover socialrådgiver, forfatter, foredrags-
holder og Danmarksmester i triatlon for handicappede.  Almaz er 
født i Etiopien, hvor hun boede til hun var 12 år. I 2006 udgav hun 
sin livsbiografi “Hyæner i natten – historien om Almaz”. For nogle år 
siden holdt Almaz et foredrag ved vores sommertræf. Det blev en 
stor succes, nu er hun tilbage med et oplæg, der især henvender sig til 
børnene, så tag jeres børn med til en fantastisk oplevelse.

kl. 14.30-17.00  Igen i år holder Signe Find Larsen WORKSHOP I KØKKENET ved 
fodboldpladsen, hvor I kan prøve at lave etiopiske krydderiblandinger 
og forskellige snacks. Husk en pande og små krydderiglas. 

kl. 15.15-17.00  HYGGE VED BÅLET med KAFFECEREMONI, popcorn og fælles 
kagebord.  Vi har en drøm om et sønderjysk KAGEBORD, så tag 
gerne en kage med til kaffen :-) – en god og afslappet lejlighed for nye 
medlemmer til at mødes og snakke med andre.

  Gratis is til børnene.

   Daniel fra Coffeeprint sælger GOD ETIOPISK KAFFE fra sin  
kaffecykel . 

  

   

Kære alle!
Så er sommeren over os og ferien lige om hjørnet, men inden alle går på ferie vil vi invi
tere jer til vores årlige sommertræf på Fyn.  Vi glæder os til at se så mange som muligt, hvad 
enten I er gamle kendinge eller er nye medlemmer, er flyttet til Danmark, har adopteret fra 
eller selv er adopteret fra Etiopien.
Vi har lavet et program med leg, foredrag og workshops, der kan inspirere, informere og 
bringe os sammen for at støtte vores fællesskab omkring det, der optager mange af os som 
adoptanter og som adopterede fra Etiopien. 
I vælger selv hvor meget af programmet, I ønsker at deltage i – der skal jo også være masser 
tid til snak, leg og hygge. 

PROGRAM FOR LØRDAG I KORTE TRÆK:
    

   ...
tag gerne en god kage med...
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Sommertræf Sommertræf 

ETIOPIENFORENINGEN
19. august kl. 10.00 – 20. august 2017 kl. 12.00

På Hasmark Strand Camping



  Mange hilsner
Bestyrelsen

www.etiopienforeningen.dk ...... 
www.etiopienforeningen.dk

PRIS: Kr. 125, pr. familie / 75 kr. for eneforældre. Prisen inkluderer foredrag, workshops, og badeland.

FROKOST: Kr. 149, pr. voksen og barn fra 12 år. Kr. 79, pr. barn til og med 11 år.

BRUNCH kr. 95, pr. voksen og barn fra 12 år. Kr. 65, pr. barn til og med 11 år.
Se side 3 for menu for frokost og brunch.

TILMELDING: Tilmeld jer SOMMERTRÆFFET senest den 6. august via link på hjemmesiden / facebook.
Tilmeldingen er bindende og registreres ved betaling. Oplys venligst information om antal børn og voksne. 
Husk ved betaling at oplyse navn og meget gerne medlemsnummer. Regnr. 3420 Kontonr. 4379 188699

Husk, at deltagelse forudsætter, man har betalt sit kontingent for 2016/2017.
BOOKING AF OVERNATNING: Kontakt Hasmark Camping for at høre mere om overnatning. 
Husk at oplyse, at I deltager i træffet, så får I rabat.

UDTJEKNING: Sker senest kl. 14.00

  

PROGRAM FOR LØRDAG FORTSAT:

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

    
   ...

tag gerne en god kage med...

PROGRAM FOR SØNDAG:

PRAKTISK OM SOMMERTRÆFFET:

Sommertræf 
kl. 15.15-17.00  ERFARINGSUDVEKSLING OM HÅRPLEJE. Kom og del dine erfaringer om-

kring frisurer og hårpleje. Lær selv at FLETTE eller SNO hår, giv tips til plejepro-
dukter mv.  VALHALLA

kl. 16.00-17.00   Erfaringsudveksling – DEL OG LYT – Erfaringer med at være adoptivfami-
lie.  Ved psykolog, skoleleder og formand Jens Lund Damkjær

kl. 17.15 -18.00  ETIOPIENFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2017 – Mød op og hør 
mere om vores aktiviteter og bland dig gerne i debatten om foreningens visioner.  
Få mere information om generalforsamlingen i vedhæftede bilag.

  Samtidig er der LEG VED STRANDEN

kl. 18.30  Aftenhygge med fælles grill (medbring selv kød, salat og drikkevarer). 

kl. 20.00  Musikalsk indslag og fælles hygge i Valhalla

  Campingvognen for de ældre børn byder på hygge og guf.

kl. 9.00-10.30  Mulighed for fælles brunch (se menuen på side 3)

kl. 10.30   Vi mødes ved flaget og siger farvel for dette sommertræf. De, der har lyst, mødes 
bag efter i badelandet, hvor vi har gratis adgang om søndagen.

2017



MENU FOR FROKOST
Kr. 149, pr. deltager fra 12 år
Kr. 79, pr. deltager til og med 11 år

• Dampet laks med reje og salat
• Grønsagstærte
• Kylling med bacon
•	 Oksefilet	med	stegt	grønsager
• Rødvinssauce 
• Grøn salat med dressing
• Bønnesalat
• Tomatsalat med feta og oliven
•	 Kartofler
• Gulerods- og agurkestave
• Brød og smør

MENU FOR BRUNCH
Kr. 95, pr. deltager fra 12 år
Kr. 65, pr. deltager til og med 11 år

• Kaffe, the og juice, laktosefri mælk
• Røget laks
• Lufttørret skinke
• Spegepølse , leverpostej
• 2 slags ost med druer
• Røræg, bacon
•	 Cornflakes
• Solgryn
• Frisk frugt
• Rundstykker, rugbrød ,brød

Vi er naturligvis opmærksomme på laktosefri produkter både til 
frokost og brunch

www.etiopienforeningen.dk ...... 
www.etiopienforeningen.dk


