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Styrelsen för Club Knaus of Sweden

Bilder på glasblåsare hämtade från nätet



Detta medlemsblad utgör kallelse till klubbens årsmöte 
2009. Medlemskort bifogas.

Bästa medlemmar!
Ordförande har ordet

Nu är det dags för anmälan till årsmötesträffen som går 
av stapeln onsdagen 20 maj – söndagen 24 maj

Denna gång ses vi i Smålänska glasriket närmare 
bestämt vid KOSTA  bad och camping.  På
fredagskvällen kommer vi att besöka Kosta glasbruk 
där vi serveras en välkomstdrink och guidning, testar 
på glasblåsning samt serveras Hyttesill. Matsedeln för 
denna kväll är följande; Bakad potatis m. aromsmör, 3 
sorters sill (grädde, lök o dill), knaperstekt fläsk, 
smålänska isterband, knäckebröd (smör o ost). Läsk, 
lättöl eller vatten ingår.  Till dessert serveras Ostkaka 
med tillbehör. Musikunderhållning under måltiden.
Alternativ matsedel finns för de som är matallergiker 
eller vegetarianer.
Kostnaden för 4 övernattningar med el samt Hyttesillen
för 2 personer med guidning, glasblåsning och 
underhållning är 950 kr. Barn under 12 år fritt över 12 
år 95 kr. 

Anmäl dig 

nu till 

Elisabeth 

o Karsten 

tfn 0480-

47 93 17 

dock 

senast 

09-04-15

Tänk vad tiden går fort nu är det dags att ta sig ur idet 
(för de som varit där) och ta fram husvagnen, husbilen 
igen för att skåda fram mot som vi tror en fantastisk träff 
i glasriket.
Våra 15 Elmia-biljetter finns nu att beställa hos 
sekreteraren Marie Pålsson. Som vanligt är det först till 
kvarn som gäller. Biljetterna kostar 660 kr för 2 vuxna 
och barn per ekipage.
Vi ses och hörs, rulla lugnt!
Bo Meuller

ANMÄLAN: görs senast den 15 april till CK 243 
Elisabeth o Karsten Bleckberg tfn. 0480-479317. 
Inbetalning görs till klubbens postgiro 5 90 80-2. 
Glöm inte ange namn, CK-nummer samt antal vuxna 
och barn över respektive under 12 år. Ange även 
speciell mat (vegetarisk eller allergisk).

Mer information om årsmötet och träffen kommer i 
utskicket i april! Även medlemsförteckningen säds 
då.

Kents informationsruta

Hej Alla!

Ja som så många av Er kanske redan hört eller sett, 
så rullar nu husvagnarna och husbilarna ut på
banden igen. SKÖNT!

Dom nya ägarna har startat ett helt nytt bolag som 
heter Knaus Tabberrt Gmbh. Olle och Lars var nere 
på möte i vecka 11 och det ser MYCKET bra ut för 
framtiden. Fabriken har börjat att jobba med helt nya 
Sundwind-serie, dessutom produktutveckling av 
nuvarande Bilar och Husvagnar. Som många kanske 
känner till, har Bergholms inlett ett samarbete med 
Hymergruppen, som vi snart får se resultat av, mer 
nyheter i nästa brev lovar jag. Olle och Lars hälsar 
Alla att nu är det ”drag” igen.

Ha det så bra Kent!

Besök vår hemsida www.clubknaus.se och se senaste nytt. Välkommen till årsmötet! Styrelsen


