VANGEDE FRITIDSCENTER TLF. 39656165 eller 42950799,
VANGDE.FRITIDSCENTER@GENTOFTE.DK WWW.VANGEDEFRITIDSCENTER.DK

d. 15.8.17

Kære 6. klasser
Så er ferien overstået. Men for ikke helt at glemme det frie ferieliv, skal vi snart af sted på ødegårdstur i Sverige.

Tur til Egla Gård ved Våxtorp i Sverige.

Igen i år går turen til den vildeste ødegård i Sverige, for jer i 6. klasse.
Gården ligger i et stort naturområde med masser af plads til at udfolde sig, f.eks. med en tur i kano, på trampolinen, i badesøen, med at fiske, køre motorcross, cykle m.m. I kan også gå og hygge jer med dyrene; der er katte
(killinger), gæs, høns, ponyer og et larmende æsel.
I en af gårdens bygninger er der restaurant, hvor vi får serveret vores måltider, så det er bare vild luksus.
Der er mange bygninger, værelser og sovepladser på gården, så vi kan være omkring 50 børn/unge.
Vi tager afsted

fredag d. 22.9. efter skoletid

(efter frokost) og vender hjem søndag eftermiddag d. 24.9.

Vores tur koster bare 750,- kr. per person og for den sum penge får I alle måltider, transport med Holger Danske
busselskab lige til døren (oven i købet også hjem igen) og
overnatning. Lidt lommepenge må I dog selv sørge for.
Så hold jer ikke tilbage.
Nærmere info vil følge efter tilmeldingen,
men ring hvis spørgsmål.

Her ligger gården og
her annekset

Vi glæder os, mange sensommerhilsner fra os i klubben

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
EGLAGÅRD SEPTEMBER 2017

Den tur til Sverige skal jeg bare med på. Så her er min tilmelding.

______________________________

_________________________________

Mit navn

Forældreunderskrift

Afleveres hurtigst muligt eller senest fredag d. 31.8.17
Turbetaling, kr. 750,- indbetales samtidig med tilmeldelse på reg.nr. 3100 kontonr.
4205502475

(husk navn),

Og her er en hest og et æsel eller også er det omvendt.

mobilpay 42950799

(husk navn)

eller kontant i klubben.

