Kære medlem
Du og din ledsager inviteres hermed til Foreningens sensommer-arrangement i PADBORG

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2013
Med følgende program:
kl. 10.30 Mødes vi hos DHL Padborg på den nye adresse Hermesvej 19.
kl. 10.45 Bydes vi velkommen af DHL Freight Padborg - og orienteres om
dagligdagen og den kontinentale trafik.
kl. 11.15 Byder vi velkommen til toldembedsmand Kaj Mauritzen, der hver sommer
gennemfører guidede ture i grænselandet for den lokale hjemstavnsforening.
Han vil fortælle om spændende tildragelser med tilknytning til den
dansk/tyske grænse, toldkontrol etc.
kl. 12.00 Er DHL Freight Padborg vært for en frokost m. drikkevarer.
kl. 14.00 Mødes vi ved indgangen til FRØSLEV-LEJREN.
Der indledes med en guided beretning om Frøslev-lejren, herefter
på egen hånd. ( varighed skønnet til ca. 2 timer i alt.)
kl. 17.30 Byder Seniorforeningen på spændende middag-buffe på Hotel-Des-Nordens,
Harrislee.
(Fleggaard har grænsekiosk i hotellets bygning).

Herefter afslutning på det officielle program.
Pris pr. medlem: Gratis
Pris pr.ledsager: kr. 200.Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN
Arrangementet er incl. Frokost, Frøslevguide, middag på Hotel-des-Nordens incl.
Vin, øl og vand under middagen, samt kaffe/the.
Transport er for egen regning.

Under vort efterårsarrangement 2012 i Aalborg, tog flere af vore medlemmer for egen
regning en eller to overnatninger i Aalborg.
Der er i forbindelse med Padborg-arrangementet atter interesse for 1 eller måske 2
overnatninger, hvorfor vi har taget kontakt til Hotel-des-Nordens, der har tilbudt
Kr. 831,00 for dobbeltværelse og Kr. 680,00 for enkeltværelse pr. nat incl. morgenbuffet.
(www.hotel-des-nordens.com)
Finn Sønderskov har kontakt til hotellet og vil være til disposition med evt.yderligere
informationer. Tlf. 86263177 – fingre@mail.dk
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Værelsesbestilling bedes man selv klare med hotellet.
(tlf. 7230 3777 – info@hotel-des-nordens.com)
Ved bestilling skal angives ”Hedorfs Seniorforening” da vi har fået et særtilbud, samt
eget navn etc.
Der er forhåndsreservation på et mindre antal værelser indtil 15. juli – så ”først til mølle o.s.v.”.
Vore medlemmer afregner selv med hotellet ved afrejse og er selv ansvarlig overfor
hotellet i forbindelse med afbestilling.
Værelserne er til disposition på ankomstdag fra kl. 15.00. Afrejse indtil kl. 11.00.
Hotellets afbestillings-regler er som nedenfor nævnt.
Vi håber på stort fremmøde til det sønderjyske arrangement – og tilmelding kan ske til
Linda Fischer på mail linda.fischer@dhl.com eller på tlf. 43489506 – 24293066
SENEST FREDAG DEN 9. AUGUST.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Frøslevlejren
Frøslevlejren blev oprettet i 1944, og husede Det tyske sikkerhedspolitis fanger i det besatte
Danmark. Lejeren blev oprettet på dansk intiativ og for at undgå yderligere depotationer af danske
statsborgere til kz-lejre i Tyskland.
Denne folder beskriver historien og seværdighederne i Frøslevlejeren.
Der er kort med oversigt over
tidligere og nuværende barakker samt forslag
til rundtur.
Læs eller download folderen

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F7A20CBF-2675-400C-B17A7035AFD9907C/0/FroeslevLejren.pdf

Hotel-des-Nordens afbestillingsregler
Afbestilling af reservationen er muligt indtil 42 dage før arrangementet.
Derefter får følgende afbestillingsgebyrer anvendelse:
Op til 30 dage før ankomst 20 pct. af det samlede beløb.
indtil 21 60 - - indtil 10 85 - - Derefter opkræver vi 90 pct. af det samlede beløb.
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