SVERIGE-NEPALföreningen
hälsar välkommen till föreningens vårträff och årsmöte på
Vårdnäs den 9-10 maj 2015
Kom och möt våren i det natursköna Vårdnäs! Här kan du
fräscha upp dina Nepalminnen både genom smak och doft samt
låta dig uppdateras om situationen i dagens Nepal i ord och bild.
Kamal Ghimire, som besökte oss vid 20-årsjubiléet, och hans
fru kommer att delta. Han studerar sedan mitten av januari i
Danmark.

Hjärtligt välkomna på årets vårträff!

Lördag:

9/5

Kallelse till föreningens årsmöte
ÅRSMÖTET äger rum lördagen den 9/5 kl. 13.30-ca 15.30.
Motioner, frågor och synpunkter skall vara styrelsen
tillhanda senast en månad i förväg.
Dagordning för årsmötet skickas senare.

Lördag: 9/5

Söndag: 10/5

11.00 Incheckning
12.00 Flagghissning och invigning. Presentation av deltagarna
12.30 Lunch
13.30 Sverige-Nepalföreningens ÅRSMÖTE
15.30 – 18.00 Tid för att umgås, att konstnadsfritt använda
Kamratbanan och/eller kanoterna.
Under tiden serveras nepali te och kaffe
17.00 Förberedelserna för kvällens nepalesiska middag börjar
för dem som vill hjälpa till
19.00 Uppklädning för middagen!
Ta gärna med en nepalesisk outfit!
19.30 Nepalesisk middag
21.00 Information från fadderombuden

08.30 Frukost
09.30 Resenärer som varit Nepal berättar om sina upplevelser
10.00 Kristian Eriksson berättar om sökandet efter sina rötter
10.30 Kamal Ghimire berättar om kulturkrockar Nepal-Danmark
11.00 Nepal av idag, det politiska läget
11.30 Iordningställande av rummen
12:00 Lunch
13:00 Flagghalning och avslutning

Priser :
Deltagaravgift för att täcka diverse omkostnader: 75 kr/vuxen (från 20 år)
MATPRISER
VUXNA
BARN 3-12 ÅR
Frukost
Ingår i rumspriset
Ingår i rumspriset
Lunch
149:75:Nepali te/kaffe/saft
25:15:Nepalesisk middag
100:50:4-BÄDDSRUM
2 personer
790:-/rum
3-4 personer
1000:-/rum
HOTELLRUM__________________________________________________________
Enkelrum
645:-/rum
Dubbelrum
945:-/rum
EXTRASÄNG
STOR
SPJÄLSÄNG
250:150:CAMPING
DYGN
Husvagn (Ej el)
100:-

OBS! 4-bäddsrum innebär boende med gemensam dusch och toalett i
korridoren.
Tag med lakan, handduk m.m.
Boende och luncher betalas direkt till Vårdnäs vid utcheckning.

Vägbeskrivning
Stiftsgården Vårdnäs ligger 27 kilometer söder om Linköping.
Se www.vardnas.com
Med bil: Från Linköping via riksväg 34 söderut mot Vimmerby. I höjd med
Brokind, sväng vänster och följ skyltningen till Vårdnäs
Har du tillgång till GPS är koordinaterna:
Lat: N 58º 14.422' Long: E 015º 41.512'
Med tåg: Till Linköpings resecentrum. Någon från föreningen hämtar vid tåget.
Anmäl i så fall detta.

Bokning av rum kan med fördel göras direkt till Stiftsgården Vårdnäs,
telefon 013-36 85 00. Uppge i så fall detta vid anmälan.

Mat:
Möjligheten att ha matsäck med sig finns alltid. Man betalar endast
för de måltider, som man utnyttjar på Vårdnäs.
Anmälan :
Möjlighet till ankomst på fredag kväll finns. Då tillkommer kostnad
för ytterligare en natts boende.
Gör er anmälan senast den 12 april genom att ringa eller
maila till Kerstin Björlin. Meddela speciella önskemål om mat eller
boende.
Telefon: 033-26 94 41
e-mail: kerstin.bjorlin@gmail.com
Vi som ansvarar är:
För programmet: Styrelsen
För det praktiska: Peter Högman, Kerstin Björlin

