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Kære frøsamlere 

Nu er vi klar med et tilmeldingsskema til vores Efterårskursus 2021 - 17.-19. september på Ribe 
Vandrerhjem. Her er linket til tilmelding og betaling: https://froesamlerne.nemtilmeld.dk/9/ 

Denne gang har vi færre værelser end vi plejer På vandrerhjemmet er der enkelt-, dobbelt- og 
tresengsværelser. Andre står i kø for at få værelserne, hvis vi ikke skal bruge dem alle. Så husk venligst at 
fristen er 1. september. Vi beklager den meget korte tilmeldingsfrist - sådan går det nogle gange med 
frivillige kræfter :-) 

Til gengæld har vi et ubegrænset antal pladser i sovesal 5 min. gang fra vandrerhjemmet (kantine med bad, 
toilet og kaffemaskine, mulighed for at tage egen mad med til morgen/madpakke), og en frøsamler har 
tilbudt sin græsplæne, hvor du kan slå dit eget medbragte telt op. 

Tag selv sengelinned/håndklæde med på vandrerhjemmet, eller køb en linnedpakke til 75 kr. Tag alt inkl. en 
madras med til sovesal - eller vi kan hjælpe dig med at låne en. Hvis du vil overnatte i sovesal eller telt, og 
selv ønsker at sørge for din morgenmad og madpakke til frokost, så kontakt Nina eller Lila - så guider vi dig 
igennem valgene i tilmeldingen. 

Foreningen gi'r en rabat på alle pladser og har en solidarisk prispolitik: Alle, der har brug for en rabat, må få 
den, uden forklaring. Denne gang har vi dog sat 3-sengs værelserne (der ikke er store på et vandrerhjem), 
'sovesalen' og teltning til en fast bundpris, der ligger et stykke under madprisen alene - så uden yderligere 
rabat. 

Vi støtter samkørsel ved at spørge ved tilmelding om du har eller ønsker en plads i bil. 

Med hjælp fra mange lokale frøsamlere har vi valgt et low-stress program med kun lokale udflugter, til 
gengæld med mulighed for at vælge to af disse. Mere walk and talk, frem for foredrag. Mere tid til at 
mødes med andre frøsamlere. Programmet er vedhæftet (findes også på tilmeldingssiden.) 

Vi holder som altid en frøbytteaften, et "frøorgie". Alle inviteres til at medbringe deres frø og plantedele, så 
andre kan tage af dem. Også hvis de ikke selv har frø at "bytte" med denne gang. 

Mail eller ring til en af os, hvis du har spørgsmål: 
Nina Karner, ennakirran@gmail.com / tlf. 26 80 51 18 
Lila Towle, kontakt@froesamlerne.dk / tlf. 93 99 80 99 

Varme hilsner fra 
Kursusudvalget 
Bestyrelsen 
De ripensiske frøsamlere 
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