Kære DP-Seniorer
Hermed INDBYDELSEN til GENERALFORSAMLING, OPLEVELSER
og hyggeligt SAMVÆR i FLENSBORG d. 20. og 21. april 2018.
Vi mødes fredag d. 20. april kl. 12.45 på
Duborg-skolen, Ritterstrasse 27, 24939
Flensburg til generalforsamling.
Der kan frit parkeres på skolens
parkeringsplads.
Skolen sørger for kaffe og kage. Efter
generalforsamlingen bliver vi vist rundt
på skolen, hører om dens historie og om
dens fremtid i Tyskland.

Kl. ca. 14.30 holder der en bus ved skolen,
som tager os med til seværdige steder i Flensborgs omegn. Her kan nævnes et besøg på slottet
Glücksburg, Isted Kirkegård med Istedløven og Sankelmark.
Undervejs vil der være mulighed for at nyde en øl eller vand på foreningens regning.
Kl. ca. 17 er vi tilbage ved Duborg-skolen, og
herfra er der ikke langt til vores overnatningssted: Hotel Alte Post, hvor vi kan tjekke ind.
Hotel Alte Post ligger på Rathausstrasse 2,
24937 Flensburg. Her kan vi efter indtjekning
klæde om til aftenens festmiddag.

Kl. 19 mødes vi på Knudsborg, som ligger på
Munketoft 33, 24937 Flensburg. Efter en
velkomstdrink bydes der i restaurantens
festsal på en 3-retters middag med tilhørende
vine. Efter middagen er der mulighed for at
fortsætte det sociale samvær på stedet.

Lørdag d. 21. april mødes vi kl. 9.30 til
10.15 til morgenmad på Centralcafeen
(Grosse Strasse 83, 24937).

Her vil Landssekretæren for SSV, Martin
Lorenzen fortæller om mindretallet på vej
mod 100 års-jubilæet i 2020.
Mødet slutter kl. 11.

Prisen for hele arrangementet:
Generalforsamling med kaffe, kage og
rundvisning på Duborg-skolen, busrundtur i Flensborgs omegn med forfriskning undervejs,
velkomstdrink og 3-retters festmiddag med vine, overnatning i dobbeltværelse og morgenmad
er 1150 kr. for medlemmer og 1200 kr. for ledsagere. Ønsker man enkeltværelse er prisen 1350
kr. Hvis man ikke overnatter og ikke deltager i lørdagens arrangement, er prisen 650 kr.
Hvis man er interesseret i at forlænge sit ophold i Flensborg med en ekstra overnatning på
Hotel Alte Post (fx ønsker at ankomme om torsdagen inden arrangementet), kan man kontakte
hotellet på mail info@ap-hotel.de og skrive, at man ønsker et værelse i forbindelse med DPSeniorernes arrangement, så man ikke skal flytte værelse om fredagen. Hotellets hjemmeside
på dansk er: www.ap-hotel-flensborg.dk, hvorfra man også kan booke et værelse.
Der er jo rigtig meget at se og opleve i den livlige handelsby Flensborg!

Tilmeld jer hos Anders Langskov på anders@langskovmail.dk senest d. 20. marts 2018.
Sidste frist for betaling er d. 6. april på konto nr. 9893 – 8930043940.
Spørgsmål ang. turen kan rettes til Peter Christensen-Dalsgaard på tlf. 75 57 71 61.

På gensyn!

Bestyrelsen

