
                       

Thisted Y´s Men´s Club     
byder

VELKOMMEN
til

årets weekendarrangement

for Sønderborg-Thisted klubberne
13.-15. september 2019

Tilmelding til besøg i Thisted Y´s Men´s Club
13.-15. september 2019

Navn(e):_________________________________

Telf.nr.:_________________________________

E-mail:__________________________________

Vi/jeg deltager

fredag-søndag          _____   (sæt kryds)

kun lørdag-søndag     _____

Særlige hensyn, som ønskes ved indkvarteringen:

   Privat:_________________________________

_______________________________________ 
 
   Vestergården:___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Diabetiker:  ________

Tilmeldingen afleveres / mailes til Jytte Platz
senest den 10. august 2019

jytte
Fremhæv



Kære venner i Sønderborg Y´s Men´s Club 

Så er det igen blevet tid til forberedelse af årets weekend-
arrangement for Sønderborg-Thisted klubberne.
Igen i år har vi forsøgt at tilrettelægge en weekend, så I får 
set mere af vort skønne Thyland (denne gang i det nordlige Thy), 
samtidig med at vi forsøger at give os alle et godt og givende 
samvær i fællesskab med hinanden, uden alt for sammenpresset 
program.
Da vi jo alle i de to klubber er ved at være lidt grå i toppen, har 
vi som noget nyt fundet et sted, hvor alle kan bo sammen, nem-
lig i et tidligere plejehjem ”Vestergården”, Møgelvej 39, 7752 
Snedsted - 10 km syd for Thisted. Dog er der stadig mulighed 
for privat indkvartering for dem, som måtte ønske det.
”Vestergården” er renoveret med dejlige dobb. værelser med 
te-køkken og badeværelse. Man skal selv medbringe sengelin-
ned. Prisen er 100,00 kr. pr. person pr. nat.

Se stedet på følgende link, som du kan kopiere ind i din browser:
https://www.facebook.com/vestergaarden.sundby/posts/lejligheder-
udlejesm%C3%B8gelvej-39-sundby-thy-7752-snedsted1-eller-2-v%C3%A6relses-
lejlig/767863873353081/ 
 
Tanken er så, uanset hvor man bor, at vi alle samles i Vester-
gårdens festlokale fredag aften, hvor vi sørger for aftensma-
den.
Skulle man være forhindret i at deltage fredag er man naturlig-
vis velkommen til at deltage fra lørdag formiddag kl. 10.00, hvor 
vi starter ud i egne biler med Bygholm Vejle som mål.
Vi i Thisted Y´s Men´s Club ønsker alle medlemmer i Sønder-
borg Y´s Men´s Club en rigtig god sommer.
På vegne af Thisted Y´s Men´s Club:

Erik A. Lauridsen - kontaktperson, telf. 23636375 el. 97920175
e.a.lauridsen@mvbmail.dk

Program for 13.-15.-september 2019:
Fredag:
 18.00 - 18.30 Ankomst og indkvartering på ”Vestergår-

den”.  Her bedes alle, også de som bor pri-
vat, møde op sammen med værtsfamilien 
kl. 19.00. Vi spiser alle i fællesskab.

Lørdag:

10.00 - 15.30

 
 
18.30 - 22.00

Morgenmaden arrangerer man selv..

Vi mødes på havnen - den grusbelagte 
parkeringsplads syd for ”Dokken”. Her-
fra kører ud i Bygholm Vejle, som er et 
af nordeuropas største områder for yng-
lende vandfugle Her får vi en rundvisning 
i et par nyrenoverede besøgscentre. Se-
nere vil vi nyde en medbragt frokost, som 
Thisted-klubben arrangerer. Om tiden til-
lader det, vil vi besøge Danmarks eneste 
fuglefjeld Bulbjerg.

Aftenfest på KFUK/KFUM.

Søndag:

10.00

Morgenmaden arrangerer man selv.

Gudstjeneste i Thisted kirke.

Derefter let frokost på KFUK/KFUM og 
afrejse.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Prisen for deltagelse bliver 225,00 kr, som udelukkende går til 
forplejning. Drikkevarer kan købes!


