
 

 

 
Billeder fra Apeltræf 2011 

 

                          
                               

Apeltræf - 2012 
 
 

Lørdag d. 4. august 
 

Mødested: 
Beværterhuset, kl. 12.00 

Vintersbølle Skov, Nyråd Skovvej, 4760 Vordingborg 

 
 

Tema: Frokost i det grønne 
 
 

Åbent arrangement: 
 
Alle der kan relateres til Apelslægten (Georg Andreas Apel) inviteres til Apeltræf 
2012. 
 
 
Ankomst til Beværterhuset 
Vi indbyder til en hyggelig eftermiddag i Apel familiens selskab. 
Velkomst og kort introduktion til dagen. 
Da Hans Heinrich og Maren Apel flyttede fra Køng til Vintersbølleskoven skabte Maren i løbet af 
1860’erne sin lille skovbeværtning, hvor folk kunne kaffe, te og limonade eller blot kogt vand til 
deres medbragte kaffebønner, når de sommersøndage hyggede sig ved den store fest- og 
danseplads nedenfor Beværterhuset. 
 

 
Madkurv ved Beværterhuset 
Pak jeres egen madkurv med alskens lækkerier. Vi starter efter 
ankomst med at spise frokost ved Beværterhuset under de grønne 
trækroner. Undervejs skal vi høre årets Slægtstale. 

 
 
 
 

Slægtstræet 2011. 

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


 

 

 
Eftermiddag ved skov og strand og på blegen 
Der er tid til fri leg og gåtur efter frokosten og hvad med at forsøge at lave et stort levende stamtræ 
midt på Blegen? Måske har I flere idéer, så meld gerne tilbage. 
 

 
Eftermiddagskaffe og kage 
Efter endt leg og gåtur afslutter vi dagen med kaffe og 
kage/te/limonade ved Beværterhuset. 
Vi slutter dagen (ca. kl.17.00) med at synge ”Sangen ved Maren 
Apels hus”. 
 
 

 
 

Eftermiddag ved Beværterhuset 2011. 

 
 
 

 

 
Alle medbringer selv egen madkurv, samt drikkevarer, godt humør og 
meget gerne et festligt indslag herunder historier, anekdoter, sang og 

musik! 
 

Pris for deltagelse 30,- kr. pr. person. 
Prisen dækker kaffe, te, limonade og kage samt andre småudgifter. 

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

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

 

 
 
 
Tilmelding senest 14. 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 rigtig dejlig eftermiddag og til at se jer alle! 
Kasper Beck Hemmingsen og Anne-Marie Jacobsen 

 

www.apel-aner.dk    
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