Kusinträffen 2012
Deltagarlista (i bokstavsordning efter kusinens förnamn)
Britt (kommer förmodligen ensam; tänker övernatta i Jädraås)
Elvy och Per (övernattar förmodligen in Jädraås)
Jörgen och Monica (övernattar i Jädraås)
Ove och Karl-Åke kommer att deltaga
Rigmor och Sture (övernattar förmodligen)
Rolf kommer att deltaga på alla aktiviteter, däremot kan Gun-Britt och Anna bara vara med
del av dagarna. (Johans stuga i Björkmuren kan hyras för 500:- per dag)
Sören och Inger

KÄRA BERGETS KUSINER!
Varje gång vi tänker tillbaka på fjolårets kusinträff så är det med stor och varm glädje,
TACK alla ni som kunde komma! Och nu tycker vi att det är dags att boka in nästa träff,
den här gången tillsammans med våra respektive.
Tid: Lördag 18 augusti - söndag 19 augusti 2012.
Plats: Jädraås Herrgård, ca 2 mil NV om Järbo (far/mor-far Edvards hemtrakt).
Vi har tänkt oss ett preliminärt program så här:
Lördag: Samling i 11 - 1/2 12-tiden.
• En promenad till den gamla hyttan med en guidning och därefter kolbullar.
• Eventuellt ett besök på Jädraöl.
• Middag
• Kvällstur för den som vill på Museijärnvägen. Det pågår "Beredskapsdagar" och då
körs det tåg i lyktors sken.
• Övernattning för den som så önskar finns på Herrgården.
• Hotellstandard med toa/dusch kostar 1.295 kr för dubbelrum. Vandrarhemsstandard
kostar 275 kr/bädd. Och däremellan finns också någon pris- och standardvariant.
Söndag: Frukost och sen rundtur till Ulvtorp, där Edvard växte upp, till Kungsberget och till
Norrby.
HUR LÅTER VÅRT FÖRSLAG, VI VILL FÅ SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL!!!!!
Hör av Er!
Kostnad: Guidning/kolbulle, middag och frukost blir ca 400 kr.och så övernattningen för
den som så önskar. Mera information om ångtågsresan ber vi att få återkomma om.
Nyfiken på Jädraås och på Herrgården? Se hemsidan www.jadraas.se och
www.jadraasherrgard.se .
Boka och anmäl: BOKA DATUMEN och maila gärna redan nu till elvy.stahl(at)gmail.com
om du/ni kommer.
Men vi behöver Ditt svar ALLRA SENAST den sista maj.

Naturligtvis kommer vi att hålla kontakt och påminna om det skulle behövas!
Vill Du/Ni övernatta på Herrgården så kontakta dom direkt på stay@jadraasherrgard.se ,
eller ring 0297-451 65 eller 070-733 38 42.
Vi ser fram mot nästa träff!
Elyy, Gun och Yvonne
elvy.stahl(at)gmail.com
gun.lyrberg(at)tele2.se
c.schneider(at)telia.com

