PROGRAM

Veteranutbyte med TSV Ettri
17 - 2I juni i9B7

ngen

*********************************************************
0n sdag

17 juni

14.00 Samling med bjlar vid Södertä1je S.
14.L7 läget anländer till Södertä1je S med vära tyska
gäster.

Restaurang Laxen i Trosa.
Kortare genomgäng samt ev förfrj skni ngar.
Uttransport ti I I resp i nkvarteri ngsstäl I e.
Väl komstmi ddag pä Restaurang Laxen. Vi bjuder
vära gäster pä en typisk veteranmiddag, dvs

Bilfärd till

19.30

pytt-i-panna med tillbehör i form av stekt ägg,
rödbetor,. folkö1, liten snaps samt kaffe.
Vid mjddagen deltar även nägra TrosaspeJare och
ledare som var med vid utbytena i början pä 60tal et.
Torsdag 18 juni

Frukost pä Restaurang Lur.n.1)
09. 30 Dagsutflykt med abonnerad SLT-buss ti11 Siockholm.
Avresan sker f rän busstati onen. Vi bjr-rder vära
gäster pä bussresan.
Färden gär till
Gamla stan i Stockholnn där ui
,/.?ndraryLrnt frilt om vädr^et sä tilläten.
7?.00 V j beser vaktavlösn'i ngen vid Kungl i-oa slcttet.
Fria aktjviteter i Stockholrn. Li;nch scirl !iar cch
en betal ar.
15.30 Samling utanför enträen till Grand Hotel.
16.00 Sightseeingtur med bät under Stockholm broar. Var
och en beta I ar.
i8.00 Bäten 1ägger ti I I igen. Aterf är"d med bussen t j ll
08. 30

Tros

a

.

Kväl I en Fri

Fredag 19 juni
Mi

dsommarafton

.

09.00 Frukost pä Restaurang Laxen. l )
rundvandring i Trosa, shopping o d.
12.00 Saml i ng pä Restaurang Laxen. Färd med bi I ar ti I
Trostorps hembygdsgärd där v'i beser ett svenskt midsommarfirande med folkdansuppvisning (kl 13.00) **.
17.00 Midsommarfest'i Soc'itetshuset med typisk svensk midsommarmat och -dryck. Var och en betalar till själv-

Fri

1

kostnad.

1üi bjur,ter vära gäster pä samtliga frukostmäl
Res

t dur ang

L

axen

pä

.

www.ettringen.info

Lördag 20 juni

/

10.00 Frukost pä Restaurang Lu*.n.1)
.
Midsommardaaen
,
J
Frl. runovanort
ng 1 rI rosa.
P I ats f ör överraskn'i ng .
16.00 Samling vid Skärlagsvallen.
17.00 Veteranma.tch Trosa IF TSV Ettringen.
20.30 Middag pä RestauranE Laxen. Fi skrätt. Var

och

en betal ar.

Söndag 21

juni

08.30 Frukost pä Restaurang Laxen. 1)
09.00 Fisketur med egna bätar om vädret tilläter.
matsäck bestäende av grillad kyckling m{n.
självkostnad.
Saml i ng pä Restaurang Laxen.
Avresa med bi I ar tj I I Södertälje S.
läget avgär frän Södertälje S med vära tyska gäster.
Gemensam

som

17.00
L7

.30

18.31

var och en betalar till

www.ettringen.info

