
Indbydelse til  

Weekend på autentisk ødegård i Skåne 
ved Pinseudvalget af 2003 

 

Vi indfinder os i løbet af fredag eftermiddag, d. 15. juni, og vender atter hjemad i løbet af søndag d. 17. juni, 

så vi kan komme hjem til Tv’et og se den vigtige puljekamp mod Tyskland. Som på alle de forrige af 

Pinseudvalgets udflugter er cykel obligatorisk (der henvises til formålsparagraffen på hjemmesiden). 

 

Omdrejningspunkt for turen er besøget i en autentisk dansehal med levende musik og bemærkelsesværdige 

typer, beliggende 3 km fra ødegården. Dette foregår fredag aften kl. 20:00 – 24:00, og inden da skal vi have 

spist middag på ødegården. Derfor er det fint, hvis I ankommer senest kl. 17:00. 

 

Lørdag starter vi dagen med en god brunch hvorefter vi bestiger cyklerne for at rundere i området, herunder 

badning i en lille sø. Dagen vil være præget af mange pitt-stop og evt. en eftermiddagslur, inden vi tænder 

grillen. En fodboldkamp bliver der vel også tid til. Lørdag aften står på rafling, drinks, cigar mm. 

 

Søndag er alm. hygge, inden vi i kortege kører mod Kbh. med. mulighed for fælles frokost eller eftermiddags 

ficka på landevejskro undervejs. Evt. kan der arbejdes med gårdens motorsave og kratrydder. 

 

Forplejning 

Øl, vin og ildvand medbringer alle fra DK, - alt andet er billigere i Sverige. Jeg sørger for det store indkøb. 

 

At medbringe 

Ud over standard enkeltmandsudrustning, skal alle medbringe lagen + dyne/sovepose, badehåndklæde, 

badebukser, godbidder til det øvrige selskab, samt 1 raflebæger m. terninger. 

 

Logistikken 

Adressen er: Glimminge 2032B, 280 60 Broby. http://maps.google.dk/maps?hl=da&tab=wl 

Det tager 2 timer i bil fra Brønshøj, når man kører over broen, hvorfra der er ca. 100 km. Kommer nogen med 

tog bliver man samlet op ved stationen i Osby, - Brio’s hjemby. Samkørsel koordineres individuelt 

 

Værten forventer at kører derop torsdag og tilbyder plads i bilen, også til cykler. Hver torsdag aften er der 

mulighed for at bese 100-vis af trimmede 50èr – 60èr biler som har træf ved Tydingesøens Camping.  

 

På Pinseudvalgets vegne 

Den Legendariske Litograf 

http://maps.google.dk/maps?hl=da&tab=wl

