
IFYE vänner!

Välkomna till Svenska IFYE klubbens höstträff/årsmöte 2022
Din make/maka eller sambo är också välkomna!

Fredagen den 30 september – Söndagen den 2 oktober på Vandrarhemmet Fridhem i Vännäs

Vi börjar med middag fredag kväll där kvällens sponsor Pär Lärkeryd, 

Norra Skogs VD berättar om Skogens roll i klimatomställningen

Lördag:

Efter frukost besöker vi Tvärsan, garn & spinnrockar. Ett kafé och 

gårdsbutik där vi får veta om spinnrockens historia, 

olika typer av garn och hantverk i Västerbotten.

Sedan besöker vi ”Norrlands modernaste mjölkgård?” Rödålie Gård 

som drivs av, Leni och Frank Willinger, från Lichtenstein.

Därefter lördagens höjdpunkt, besök hos Glassbonden 

där Tomas (IFYE 1986 till Schweiz) och Helena Ågren

välkomnar med sopplunch och glass så mycket ni orkar. 

Till sin hjälp har Tomas sina systrar Karin - USA 1982 och 

Britta - Finland 1985.

På väg tillbaka till Fridhem, gör vi ett stopp hos Vännäs Saluhall som har produkter från flera

 lokala producenter.

Åter till Fridhem blir det årsmöte innan middagen.

Kvällen avslutas med middag på lokala råvaror. Vi får även pröva våra kunskaper i ett Musikquiz.

Söndag:

Efter frukost och städning av rummen, har alla möjlighet att besöka det 

närliggande Vännäs Motormuseum som har allt från små motorer till 

helikopter, innan vi åker söderut för att avsluta med lunch på

 Åbrånets Limousine i Hörnsjö.

http://ifye.nu/news_1.html


Anmälan senast 16 september till: 

gunnar.forsgren@gmail.com eller mobil: 070-387 34 44

Ange i anmälan vilket rumsalternativ ni önskar. OBS begränsat antal bäddar.  

 Anmäl eventuella matallergier. 

Anmälan blir fullbordad då du swishat avgiften till 070-387 34 44. Var noga med att skriva vem 

avgiften gäller.

Kostnad:  1800 kr för hela helgen (om du kommer på del av helg så får du ett pris på detta)

I priset ingår säng i flerbäddsrum 4-6 bäddar, wc & dusch finns i korridor. 

Dubbelrum utan wc & dusch tillkommer 600 kr, wc & dusch finns i korridor. 

Dubbelrum med wc & dusch tillkommer 800 kr.

Var och en städar sina rum.

Skicka gärna några utvalda bilder från tidigare arrangemang till gunnar.forsgren@gmail.se 

så gör vi ett bildspel som får gå under kvällen.

Ta med:

 Sänglinne, handduk och lotterivinst (värde ca 100 kr) . 

Intäkterna från lotteriet täcker delar av helgens kostnader.

Sänglinne finns även att hyra för 100 kr.

Möjlighet för ställplats för husbil/husvagn finns. 

Hjärtligt Välkomna till Västerbotten!
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