
Vågsbygd, 1. mai 2018, bja rev 00

 Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

INNBYDELSE: 
Vi besøker Lysebotn og tar ferge til Lauvvik og spiser middag på Byrkjedalstunet.    
Frokost serveres på bussen etter avgang fra Fiskaa 

Vi starter fra Kristiansand kl. 06.00 pga. lang kjøretid til fergeleie. 
 Program: 
Kl  6:00: Avg. Fiskaa. Ring om du blir forsinket.  
  Det blir servert frokost og kaffe samt vann.        
  Har du matallergi, så si fra ved påmeldingen. 

Vi kjører E39 til Lyngdal og videre indre veier forbi Tonstad og Sinnes. Om bord i bussen finnes det også kaffe, 
og vi har med frokost og drikke.  Litt etter Sinnes begynner vi den svingete ned- kjøringen til Lysebotn  

Kl.  12:00:   Vi koser oss utover den vakre fjorden. Her er det mange flotte syn å ta med seg.    
  Kl. 14.30 klapper vi til kai i Lauvvik.  

Etterpå setter vi  oss i bussen og turen går i vakker natur via Oltedal til Byrkjedalstunet.       
Her får vi servert deilig middag med dessert og kaffe til dessert. Etter en god stopp går turen videre hjemover 
via Vikeså, hvor vi kommer ut på E39, og videre hjem til Kristiansand.  Vi er hjemme ca. kl. 20. 
 Målgruppe: 
Alle medlemmer i Elkem Fiksaa Pensjonistklubb med ektefelle/samboer/partner.                    
Dette arrangementet er ikke planlagt sammen med en annen pensjonist-gruppe. 
 Påmelding: 
Frist for påmeldingen er mandag 31. juni  2018.  
Påmeldingen  må gjøres så tidlig, da fergeselskapet har rift om ferge-billettene på denne populære turen.   
Etter 1. juli får vi ikke avbestilt reserverte billetter på fergeturen.  

Kontakt: Anne Marie Karlsen mobil 982 81 147 eller Bjørn Johan Andersen mobil 905 78 798 
Skulle det bli noen forandring i oppsettet på grunn av liten deltakelse mm, så får dere beskjed. 
 Pris:    
Medlemmer Elkem Fiskaa Pensjonistklubb kr.  1 100,- ved 30 betalende deltakere. 
Dersom venner eller bekjente ønsker å delta på turen, så ring oss for å høre om pris for andre. 

Betaling er bindende etter fristen 31. juni 2018 pga. reservering av fergebillettene. 
Skulle det være noen ønsker om deltakelse etter påmeldingen-fristen 31. juni, så ta kontakt og så ser vi 
hvordan det kan løses på en god måte mht. fergeturen som er det kritiske på denne turen. 

Vi sender ut deltakerliste og giro til de påmeldte med forfall 27. august. 

For denne prisen får du en moderne turistbuss, god sjåfør som er godt kjent og serviceinnstilt, frokost på 
bussen, middag med dessert og kaffe, flott buss og fergetur samt bom- og veiavgifter.       
Glede og samhold er også viktig og ikke minst at vi får flere gode innslag (fra våre deltakende ressurser)        
som kan gir oss en god lang latter.  

Kanskje får vi til et lotteri med premier du har bruk for. 

Vel møt til denne turen og vi ser fram til å møte mange av dere!            

Hilsen fra  Anne Marie og Bjørn Johan
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SAMHOLD
RESSURS


