
Sankt Hans fest  

i Kristina‘s have  

ved Walensee 

Lørdag 23. juni 2018 



Vi har i år tænkt os at lave det lidt anderledes end vi plejer, og få lidt mere 

hygge ind. 

Så derfor holder vi i år vores sankt hans fest hos Kristina  i Mols ved Walensee, 

hvor hun lægger have til - uanset vejret. 

Vi starter kl. 15 med lidt kaffe og kage. Hvem der har lyst, er velkommen til at 

hoppe i søen. Der er et par Standup paddleboards, som gerne må benyttes. 

Vi tænder op for grillen, så vi er klar til at spise kl. 17. Der 

er sørget for kød til grillen og bestyrelsesmedlemmerne 

laver salater. Der er også sørget for snobrødsdej. 

Efter maden får guf og flødeboller lov til at sørge for de 

sidste kalorier på isvaflen. 

Heksen bliver futtet af på et lille bål på en tømmerflåde i 

vandet, og Maise underholder os med en hendes båltale. 

Det hele - samt drikkevarer - kommer til at koste et beskedent beløb 

på Sfr 20,- pr. person (både for børn og voksne). 

HUSK: 

 Meld jer til inden den 10. juni 2018 hos Maise maise@bluewin.ch 

 Hvis I ikke har fået betalt jeres medlemsbidrag, kan I gøre det på 

dagen hos Felix 

 Danske bøger til bogbytning 

 Badetøj, håndklæder, måske spil - og selvfølgelig godt 

humør 

 Og inde I glemmer det igen - meld jer til med det samme - 

så behøves vi ikke at sende en reminder  



Og sådan finder I her hen: 

Adressen er: 

Hornenstrasse 5, 8885 Quarten 

Parkering ved Schifffahrt Mols - følg vejen, og gå 

derefter under vejen og jernbanen. 

Følg de danske flag  

Skulle det gå helt galt og I er havnet på natklubben, 

så ring lige til Maise på +41 76 566 94 72 



Weekenden 22.—23.09.2018 holder vi en hygge-

weekend på Rikkes hotel i Raggal i Vorarlberg. 

Vi har valgt at lave det med overnatning, så det bliver 

lidt mere afslappet. Vandrestøvler, mountainbike og 

snakketøj får lov til at blive støvet af. 

Så sæt et kryds i kalenderen - mere info følger. 

www.hotelnova.at 


