Fredsministerium.dk inviterer dig til Bornholm, når der er folkemøde
Du kan indlogere dig på Store Lærkegård, hvor vi plejer at opholde os.
Fredsministerium tager til Bornholm en hel uge og sætter freden på dagsorden, når
der er folkemøde på øen.
Årets Fredshøjskole der foregår fra mandag 12. juni til søndag 18. juni får base på Store
Lærkegård, Lærkegårdvej 5 mellem Tejn og Sandkås – i gå og cykelafstand fra Folkemødet.
https://www.google.dk/maps/place/L%C3%A6rkeg%C3%A5rdsvej+5,+3770+Allinge/@55.24
6256,14.7406822,12z/data=!4m2!3m1!1s0x46550647e3cf7e27:0xedfe818ae04eb863
I år har vi lejet gården, så vi kan være der i hele uge 24, fra søndag den 11. juni til søndag
den 18.juni – med mulighed for at ankomme lørdag 10. juni og afrejse mandag den 19.juni.
Du kan altså vælge, om du vil bo på Lærkegården hele ugen og deltage i den interne
Fredshøjskole eller blot bo der under selve folkemødet fra torsdag 15.juni til søndag 18.juni.
Du kan ankomme og afrejse som du vil.
Der er plads til ca. 40 personer og det bliver igen i år meget billigt at bo der:
Vi råder over 3 værelser med plads til 2 og resten er fordelt på værelser med 4 køjer.
Da vi gerne vil have plads til som mange fredsfolk som muligt, er det i år ikke muligt at bestille
et værelse med 4 køjer til f.eks. én eller to personer.
Du kan således bestille på denne måde:
1 køje i 4 personers køjerum
1 rum m. 4 køjer (hvis I er en gruppe på 4 personer)
Eget telt i haven pr. person

kr. 600,kr. 2.400,kr. 150,-

Du kan også leje sengelinned og håndklæde for kr. 60,Du reserverer plads ved at angive hvor mange køjepladser du har brug for eller om du
ønsker at bestille et helt rum med hhv. 4 køjer eller 2 senge i og om du vil leje linned.
Vi har brug for at vide, hvornår du ankommer og rejser igen. Skriv en mail om dette med
tydelig angivelse af dit og andre deltageres navne og send den så snart som muligt til Dorte
Barfoed på dorte@barfoed.org (Du skal ikke ringe til gårdens ejer på telefonnummeret på
billedet!)
Du skal betale forud og samtidig med din reservation indsætte beløbet på vores konto i
Merkur Andelskasse: 8401 1192485 og mærk den med ” Betaling Lærke” + dit navn.
Fordeling af pladser foregår efter først til mølle-princippet og bliver endelig bekræftet efter
modtagelse af betaling.

