
 

 
Billeder fra Apeltræf 2010 

 

                                                        

Apeltræf - 2011 
 
 

Lørdag d. 30. juli 
 

Mødested: 
Dehnshytten kl. 13.00 

Strandgaardsvej 30, 4760 Vordingborg 
 

eller senere: 
Beværterhuset ca. kl. 15.00 

Vintersbølle Skov, Nyråd Skovvej, 4760 Vordingborg 

 
 

Tema: Tæt på Apelslægtens erhverv 
 

Åbent arrangement: 
 
Alle med relation til Apelslægten (Georg Andreas Apel) inviteres til Apeltræf 2011. 
 
 
Ankomst til Dehnshytten 
Flaghejsning, velkomst og introduktion til dagen. 
Georg Andreas Apel blev hentet til Danmark pga. af sit erhverv som væver. Et udsøgt håndværk, 
som der på det tidspunkt var brug for i landet. På en og samme tid et gedigent håndværk, såvel 
som et kreativt, kunstnerisk erhverv. På årets Apeltræf vil vi i fællesskab skabe et overblik over 
efterslægtens erhverv. Vi opfordrer til at alle deltagere har styr på egne, forældres og 
bedsteforældres erhverv. Anne-Marie og Kasper guider jer ind i endnu et aspekt indenfor 
slægtsforskning. 

 
 
Spadserertur til Beværterhuset i Vintersbølleskoven. 
Intet Apeltræf uden et besøg i det skønne Beværterhus i 
Vintersbølleskoven.  Birgitte Apel Jacobsen sørger for at vi kan købe 
kaffe og kage for ca. 20 kr. 
Selvfølgelig samles vi også om ”Sangen ved Maren Apels hus”. 

 
Familiebilledet 2010. 

http://www.krak.dk/query?mop=wp&mapstate=%3B-1%3B1&what=map_wp&search_word=%20Dehnshytten%20Svend%20Gj%C3%B8nge%20Division&hits_on_map=1&ps_id=a74b526405fdec046c76a73a47f7356f


 

Aften ved Dehnshytten 
Herefter går turen tilbage til Dehnshytten. (Mulighed for kørsel til dem der behøver dette). Vel 
fremme kan det gode vejr nydes med badning, leg, hygge og snak på plænen og slægtstræet 
studeres indenfor. (Husk at medbringe regntøj og paraplyer.) 
 

 
Festaften med grill 
Vi gentager succesen med grillaften. Så der grilles og festes fra ca. kl.19.00  
Under middagen vil Benedicte Metzlaff i år holde Apel Slægtstalen, 3. 
Udgave. 
Al slags underholdning derudover er kærkomment. 

Der var også gang i grillen 2010. 

Overnatning 
For dem der finder det praktisk og har lyst er der igen i år rig mulighed for at overnatte i 
Dehnshytten på madrasser rundt i hele hytten. Så laver vi fælles morgenmad næste dag og gør 
rent inden vi siger farvel! 
 
Hjælpende hænder 

- Personer der vil hjælpe med til at klargøre tilbehør til middagen kan møde op kl.12.00 i 
Dehnshytten. 

- Derudover er et hvert bidrag i form af lækre kager til aftenkaffen særdeles velkomne. 
 

 

 
Alle medbringer selv kød til grillen efter eget valg, samt drikkevarer, godt 
humør og meget gerne et festligt indslag herunder historier, anekdoter, 

sang og musik!!! 
 

Pris for deltagelse 100,- kr. pr. person. Børn gratis. 
Prisen dækker en del af lejen for hytten samt tilbehør til maden. 

 
Overnatning pris 100,-kr. pr. person. 

Prisen dækker en del af lejen for hytten samt morgenmad. 

 
Betaling på selve dagen eller du kan sætte beløbet ind på konto: 

Nordea: 0040  6272-860-996 
 Huske at angive navn  

 

 
 
Tilmelding senest 10. juli og det sker helst på mail: 
Anne-Marie Jacobsen:  amjac@mail.dk  (mobil: 2073 7728) 
Kasper Beck Hemmingsen:  k-b-h@k-b-h.dk  (mobil: 2083 3288) 
Hvis der er nogen, der har spørgsmål bedes I kontakte en af ovenstående arrangører. 
 
 

Vi glæder os til en dejlig dag og til at se dig…! 
Birgitte Apel Jacobsen, Kasper Beck Hemmingsen og Anne-Marie Jacobsen 

 

www.apel-aner.dk    

mailto:amjac@mail.dk
mailto:k-b-h@k-b-h.dk
http://www.apel-aner.dk/

