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”Der er mange gode og mange slemme boliger efter Ragnarok. Bedst er det at være i det himmelske
Gimle, der er fagrere end solen og tækket med guld; god drik er der for dem som have gammen heraf i
salen Brimer, som ligeledes er i himlen. I disse sale skulle de gode og retskafne mennesker bo”.

Franks Farm – fredag 30. april 2010
Vil du med til Vestsjælland og se hvordan Frank driver landbrug? Jep, det er Frank Thulsted – formerly
known as the scout Frank Sørensen!!
Hvis du vil med – og tag gerne kærester, venner, børn – men ingen grise med - så læs videre herunder
og på Franks landbrugs hjemmeside: http://www.frihedslund.dk/index.htm
Program fredag 30. april
Kl. 11.00: Ankomst til Frihedslund, Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby
Rundvisning på Frihedslund: Se grisestaldene på to måder:
Fremvisning fra showroom og gå rundt om stalden og se ind ad vinduerne
Eller den sjovere: Komme ind i stalden til grisene! Det kræver ingen kontakt med andre grise 24 timer
før besøget. I staldene tages kedeldragter og gummistøvler på udover tøjet, men alligevel er der risiko
for at lugte af gris bagefter! Heldigvis kan det klares med et bad efter staldbesøget.
Frokost: vi tager selv frokost og drikkevarer med. Når vi har indsnuset nok landluft tager vi tilbage
mod storbyen
Tilmelding: senest søndag 18. april til klanleder Johanne på johannelittrup@hotmail.com
Transport til Frihedslund,: Når vi ved hvem der skal med kan vi evt. arrangere noget samkørsel – der er
alligevel et par kilometer
Pris: Gratis!

Brimers Klanledelse
KL Johanne Littrup, Rendevænget 1, 2765 Smørum, tlf 44232676, mobil: 2681 1039, johannelittrup@hotmail.com
KK Kim Andersen, Vandmanden 76, 3650 Ølstykke, 2684 8004, k.h.a@mail.dk
KØ Peter Søeberg, Korshøj 308, 3670 Veksø Sj. 4717 0970/4063 1870, psoeberg@mail.dk
KØ Lars Braunstein, Korshøj 520, 3670 Veksø Sjælland, 2829 4572, hemmelig email
(KL-klanleder, KK-kasserer, KØ-øvrige)
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