
Praktiske oplysninger: 
Fælleskørsel: 
I ugen op til arrangementet modtager du en deltagerliste, så der er mu-
lighed for fælleskørsel. 
Husk derfor at angive tlf. og adresse på tilmeldingen. 
Deltagelisten laves efter først til-mølle princippet.  
 
Listen er forbeholdt deltagerne på det enkelte arrangement og må ikke 
gives videre til andre. 
 

Indkvartering 
Der laves en indkvarteringsplan (kønsopdelt) på dobbeltværelser, så du 
vil på forhånd være tildelt en soveplads. 
Hvis du har specielle ønsker om bofælle skal det angives 
Enkeltværelse kan bestilles imod ekstra betaling  

Hvad skal jeg medbringe: 
Godt humør, en sund appetit på oplevelser. 
Musikinstrumenter må gerne medbringes og bruges 
Spiritusregler: 
Drikkevarer må ikke medbringes 
 
Pris for weekend og aktiviteter   kr. 800,- 
Tillæg for eneværelse   kr. 400,- 
 ( Der er kun få eneværelser til rådighed)  
 
Der er kun 40 pladser til arrangementet så det er efter først til møl-
le princippet  
 
Afbud senere end 17/4   kl. 18.00  giver ikke refusion af betalingen 
for arrrangementet 
 
Tilmelding ved  betaling senest d. 11/4 til : 
 
Spar Nord  reg: 9028  konto nr. 1600014338  
med navn og tlf. nr. adresse og emailadresse 

Aktive Nordjyske Singler 
For de 50+ årige  

Weekendophold 
 

Hotel Søparken 
Aabybro 

 
 

D. 22.– 24. april 2022 

Hotellets Adresse : 
 
Søparken 1 
9440 Aabybro 
 
Tlf: 96244577 

Kontaktpersoner: 
   
 
Erling  40442022 
Email:   erling@a-n-s.dk 
   

Oplevelser, hygge, dans og festligt samvær 



 
 
Program 
 
 
Fredag: 16.00 - 18.00 Ankomst og indkvartering 
  18.45 - 20.30 Velkomst og fællesspisning 
  21.00 - 23.30 Sammenrystning , dans  
      
 
 
Lørdag 08.00 - 09.00 Morgenmad 
  10.00 - 13.00 Vi kører til Ålborg til bowling 
  13.00 - 14.00 Frokost 
  14.00-  16.00  Møde: Forenings fremtid  
     Derefter frit slag i byen  
  18.30 - 19.00 Velkomst 
  19.15 - 20.30 3 retters festmenu 
  20.30 - 01.00 Dans og musik ved  Mogens  
      
   
 
Søndag 08.30 - 10.00 Morgenmad  
  10.00 - 11-00 Afsked /afrejse efter en forhåbentlig 
     god weekend. 
 
  Ret til ændringer forbeholdes 
 
 
  
 
 

 
 
Aktiviteter 
 
Lørdag:  
 
Vi kører til Ålborg; hvor vi bowler og spiser frokost  
 
 
Derefter holdes der  møde om forenings videre liv . Er der gro-
bund for at  føre foreningen videre og under hvilke former kan 
den føres videre. Eller har den udspillet sin rolle på single-
scenen 
  
Nye kræfter (Ildsjæle) søges  ikke mindst kasserer og formand 
 
Det skal også være at foreningen skal organiseres på en helt an-
den måde med helt andre aktiviteter 
 
   
        
 
   Næste planlagte arrangement: 
 

 Weekendarrangement den 3.-5. juni   
  på Nilles Kro  ved Sabro (Århus) 


