
Familiecamping 2012
Flot arrangement af 

Anne Cathrine og Ellys familie



Mor Karen får sig en sludder 
med unge som ældre

Alberte laver dukketeater 
for interesserede tilskuere



To svigerinder/søstre hilser på 
Mor Karen – Ruth viser sin 
flotte gave til 80 års dagen

De unge slapper 
af - endelig i 
tørvejr – for en tid



Daniel lovede 2 små
drenge, at han ville
springe i den kolde
sø – fortrød, men 
holdt ord, hvis de
gjorde det samme!

Her det seje plask fra Lukas 
og hans kolde gys!



Lukas: Jeg gjorde det sgu…. Mens den stolte mor ser på!



Oliver:

Jeg er sej
alligevel, 
Og så er jeg
glad for min
far!



Nu skinner 
solen og tørrer 
alt og alle –

så er det 
om at suge 
til sig – så 
længe det 
varer



Merrith nyder også tørvejret, og at farmand er arriveret!



Lidt besøg og hyggesnak i hytte nr. 6



Richards familie venter og er spændte på, hvordan 
dette års tema vil løbe af stablen!



Så er kl. slagen 14 om lørdagen og familien kaldes 
til samling om dette års tema ”Olympiade”



Arne tænder den
flotte flamme -
designet af min
fætter Ejvind



Én af posterne – stafetløb -
Sejt og godt løbet af mine
Dejlige fastre Oda og Lily



Mette: Arh, jeg tror, vi har tabt!

Karina: Jeg er sikker på,
vi er vinderne!



Men desværre var hverken mine døtre eller jeg på vinderholdet, som ses her!



Mine dejlige brødre
nyder opvasketjansen!

Sønnerne forbereder
aftensmaden, mens
andre nyder at se det  
arbejdende folk!



Og Cille – ja, hun venter på mor, som er taget til 
København med firmaet!



Til aftenens højdepunkt: Marie bl.a. har netop sendt en
lanterne afsted – en smuk afslutning på en dejlig dag!



De røde lanterne sendes afsted i de sene aftenstimer. 
1.000 tak til arrangørerne for en utrolig flot og god dag!
Vi ses forhåbentlig til næste år!

Kærlig hilsen Dorit


