Velkommen til Nimbustræf i Bjerndrup.
Sønderjydsk Nimbus Klub er nu kommet langt med at arrangere årstræffet her i 2019. Arrangementet
afvikles i samarbejde med Bjerndrup Borgerforening, som har alle opgaverne i forbindelse med festtelt,
bade- og toiletfaciliteter, mad m.v. De har lovet os at faciliteterne er klar fra mandag klokken tolv.
Borgerforeningen arrangerer maden, som vil være følgende:
Morgenmaden vil omfatte rundstykker, rugbrød, franskbrød, ost, pålæg, marmelade, havregryn, cornflakes,
kaffe, the, juice og mælk. Pris 60,- kr. pr. dag.
Torsdag aften bliver der serveret bøf med bløde løg, kartofler, brun sovs og grønt. Pris 90,- kr.
Fredag aften serveres festmiddagen, som er helstegt gris, kartofler, brun sovs, salat og flutes. Desserten er
brownie med is og frugt. Musikken leveres af 4fun www.4funmusik.dk Pris. 175,- kr.
Lørdag aften er der to slags kød, flødekartofler, små kartofler, sovs, salat og flutes samt lille dessert.
Musikken leveres af lokal discjockey. Pris 140,- kr.
Borgerforeningen vil sælge øl på pladsen til en flad tier. De etablerer også et lille brødudsalg, hvor det bliver
muligt at få udleveret morgenbrød som er bestilt dagen i forvejen samt købe lidt tilbehør. Der vil også blive
mulighed for at købe en pølse m.m. i løbet af dagen. Til dem som overvejende ønsker at klare sig selv, vil
der blive etableret en fryser til køleelementer og en fælles grill på pladsen. Grillen vil være tændt hver aften
under hele træffet.
Når man ankommer til træfpladsen bedes man venligst henvende sig i informationen. Vi vil forsøge at
bemande informationen det meste af dagtimerne i hele ugen og den vil som minimum være bemandet
ifølge programmet. Benny Møller Kristensen og Steen Petersen er ansvarlige for selve pladsen.
Tirsdag har Bent Jensen og Finn Nielsen planlagt en guidet fællestur til Mekanisk Museum i Hokkerup
www.mekanisk-museum.dk (Entré 50,- kr.). Undervejs kommer vi forbi et af stederne hvor Nimbussen var i
aktion den 9. april 1940. Om onsdagen går turen til Tønder hvor vi kan se Zeppelin- & Garnisonsmuseet
www.zeppelin-museum.dk (Entré 50,- kr.). Dette museum omfatter historien om de store luftskibe som
blev brugt under første verdenskrig.
Torsdag eftermiddag kl. 16:00 byder formanden for Sønderjydsk Nimbus Klub, Uffe Steffensen, velkommen
til det 46. årstræf. Der er planlagt ølsmagning i teltet torsdag aften. Henrik kommer med lidt smagsprøver
og fortæller om øllet. Dette er et nyt tiltag, som vi håber at en del vil tage godt imod. Pris for deltagelse er
100,- kr. pr. person. Tilmelding kan foregå sammen med det øvrige på DNT´s hjemmeside.
Fredag er hoveddagen med konkurrencer og festaften m.m. Morten Roest og Ib Deele har planlagt
ringridning på Nimbus som man kan tilmelde sig individuelt og så vil der blive lavet en anden konkurrence
for hold på fire personer. Det vil være rigtig fint hvis man i lokalklubberne kan aftale at stille op sammen.
Der bliver også arrangeret lidt konkurrencer for børn. Det hele skulle gerne kunne trække noget publikum,
så det kan blive lidt festligt. DNT arrangerer også ungetur i løbet af fredagen.
Fredag aften holdes festmiddagen. Mad og musik er ”lagt i hænderne på borgerforeningen”, så vi ser frem
til en god fest. I løbet af aftenen vil der være præmieoverrækkelse. Finn Matthiesen har været i gang med
at skaffe præmier fra nær og fjern.

Lørdag formiddag er tænkt som afslapning, ”sparke dæk” m.m. Over middag køres den store fællestur til
Frøslevlejren hvor der er forskellige museer at se www.froeslevlejren.dk .
Søndag siger vi farvel til et forhåbentligt godt træf 2019. Uffe Steffensen har styr på de fornødne tilladelser
og Stig Christiansen styrer regnskabet med hård hånd, så det overordnede er på plads. Vi håber bare at
vejret også er med os. Det er jo nogen gange sådan at godt vejr = godt træf og dårligt vejr = dårligt træf!
På træfudvalgets vegne, Jan Hedeager

