Inbjudan till den vackraste av vandringar

Gröntjärnsleden 2022. 30 år.
Kvällsvandringen är 12 km. Man kan även välja 6 eller 3 km. Lätt terräng och en underbart vacker natur.
Fredag 01 juli. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00. OBS! Kom i tid det tar tio minuter att gå från
parkeringen på Bratthé till bussarna.
Anmälan tidigast 01 juni och senast torsdag 23 juni till angebo.ik@outlook.com då får man en kvittens
om det finns plats på vald buss eller en förfrågan om man kan ta ett annat alternativ.
Information:070-5253096

Maj-Lis

Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur många man är
och vilken buss man vill åka.
Anmälan är bindande och blir giltig när betalningen inkommit på Bg 5575-8049 senast 27 juni. Man
kan även Swischa på nr,1234462560 ange samma namn som i anmälan. Avgiften är 200 kr. Barn 12 år
och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i Hudiksvalls eller i Ljusdals kommuner
betalar man halva avgiften. Viktigt att ange arbetsplats och kommun i anmälan.
Förutom buss till Sandvik, ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring. Vätska och
banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över öppen eld. Vid återkomsten
till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Samt en kaffetår till förstås.
OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk.
Vi erbjuder även en soppa utan kött. Däremot är det svårt med olika brödsorter så vi hoppas att
man kan ta med eget bröd eller annat själv om man är känslig på något sätt.

På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr inte ta
hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta.
Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår. Deltagande sker på egen risk.
Mer info karta, mm. på angeboik.se
Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse i hälsans tecken.
Välkommen till oss så tar vi hand om er. Ängebo IK i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.
Huvudsponsor:

