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               ���    Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
Program, pris og påmelding     

Dagstur til Bygland og Evje onsdag 25. august 2021. 
         Kl. 8:30 avgang fra Vågsbygd Kirke via Colorline. 

Det blir båttur, bespisning, loddsalg og to severdigheter og hjem kl.17.  
Tur for medlemmer, partnere, venner og slekt. Den er tilrettelagt etter vårt ønske.  

Kl. 08:30 - Da starter vi fra Vågsbygd Kirke og kjører via Colorline.  
En liten kafferast med noko attåt blir det på veien oppover. 

På Bygland får vi en 2 timers tur med Bjoren 3. 
Pr. nå tar båten 25 deltakere, men de mener at nye covid- 
bestemmelser framover vi tillater flere.   

Klubben vil ha loddsalg med fine premier.      
Husk peng eller vi tar VIPPS - nr. vil bli opplyst på turen! 

Kl. 13 - Da blir det servert 2 retters middag og kaffe på Pernille.                                       
Her vil vi forta trekningen etter loddsalget.  

Kl. 14 - Så en kort tur i bussen og vi besøker og får  
omvisning på forsvarsmuseet på Evje.

Kl. 15 - Vi setter turen hjemover, men tar en stopp på 
Hannåsvollen Gård som er en stor gave og interiør  
butikk der vi kan sjekke ut alt det de kan tilby av vakre 
ting.  Her er gaver og interiør for enhver smak  

Kl. 16:30 - Ca. da beregner vi å være tilbake i Vågsbygd. 

Pris for medlemmer kr. 750,- og ikke medlem kr 1.000,- om vi blir 30 deltakere.                               
Blir vi bare 20 blir prisen henholdsvis kr.  950,- og kr. 1200,-.  Meld dokk på denne fine turen.                                  
Dokk får beskjed på forhånd hva prisen blir da den blir justert iht. antall påmeldte før vi sender ut fakturaen. 
          

Påmelding snarest til Berit Myhra mobil 470 16 432 eller  
Anne Marie Karlsen mobil 982 81 147.  Ring eller send SMS til en av dem. 
Påmelding seinest 10. august 2021.  Giro for innbetaling av turen blir tilsendt med forfall 17. august.  
Avbestillings etter 17. august blir belastet med kr. 200,-. 
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