Til deltagerne i GJUK's tur til Sverige
fra den 1. - 6. juli 2018
Kære Sveriges-deltager!
Nu nærmer vi os med hastige
skridt årets tur til Sverige.
Vi indbyder til et møde for
børn og forældre, inden afgang, for dem som måtte have behov herfor:
MANDAG DEN 18. JUNI KL.
16,30.
Restbetaling af turen BEDES
afregnet senest den 18. juni .
NB: det vil være rart for både
jer og os, såfremt i kommer
og afregner og afleverer penge på forskellige tidspunkter,

Fra tidligere Sverigestur
Der skal 60 børn og 8 voksne
med på turen.

Afgang til Sverige
Vi starter Søndag den 1. juli
kl. 11,00 Vi pakker bussen
umiddelbart før afgang. Håndbagagen som f.eks. madpakke
og drikkevarer til turen over,
skal medbringes. BLÅT sygesikringsbevis medbringes og
afleveres inden bussen afgår.
Vi sejler fra Grenå kl. 13,15 og
skal møde ved færgen senest
45 min. før afgang.
Hjemrejse
Fra tidligere Sverigestur
Fredag den 6. juli rejser vi atter
tilbage til Galten. Denne gang
sejler vi fra Göteborg kl. 16,00.
da der ellers kan være risiko
Ankomst til Frederikshavn kl.
for ”kødannelse” I må gerne
komme en hvilken som helst 19,15. Vi påregner derfor at være tilbage i Galten fredag aften
dag (også formiddag).
kl. ca. 22,00.
Aller bedst er det, hvis i indTuren til Sverige skal foregå i
betaler med MobilePay nr.
90310. (husk at anføre barnet en lejet bus . Da bussen skal
navn. kan også indbetale pen- være vores transportmiddel under hele turen, vil vi anmode
ge for turen på vores konto:
om, at der ikke under turen blireg.nr. 6114 kontonr.
0008629129, De fleste har be- ver spist popcorn, chips og is i
bussen.
talt 375kr. allerede og derfor
Hvor skal vi bo?
er restbeløbet kr. 600,00, da
I år skal vi bo på i Fritidsgården
turen i alt koster 975 kr. Ved
”Smedjen”´i Huskvarna. Vi skal
henvendelse i klubben kan I
få oplyst, hvad jeres barn evt. sove i fritidsgårdens forskellige
har stående på sin medlems- lokaler og vi skal selv lave mad i
fritidsgårdens køkken. . Hvis I
konto.
Vi tilbyder ikke veksling af lom- skal have fat i os skal I ringe til
mepenge i år. I skal selv komme Gjuk=s mobilnr. 26165191, men
med de svenske kr. jeres barn
kun hvis det er vigtigt/
skal have med i lommepenge.
nødvendigt.
Vi VIL opbevare pengene unPraktiske oplysninger
dervejs, så børnene ikke komDu skal på turen medbringe somer til at miste alle pengene,
vepose, underlag +ekstra lahvis de taber deres pung. Kom gen,(skal bruges til at lægge
med pengene i en kuvert med
mellem underlag og gulv) toiletnavn og beløb på.
sager, håndklæder samt tøj der
egner sig både til solskin og
regnvejr. Vi håber dog mest at

få brug for sommertøjet. Evt.
medicin skal naturligvis medbringes( og giv os besked)
(Klubben medbringer, hovedpinepiller samt myggebalsam.)
Du må ikke medbringe mobiltelefon eller anden udstyr, der kan
der kan gå på nettet. Heller ikke
højtspillende musikudstyr.
Madpakke, der kan dække dit
behov til rejsedagen medbringes ligeledes. Når vi er fremme
og vi har pakket ud vil vi servere
lidt mad.
Program for turen
Vi ser lidt, hvad der sker og hvilke muligheder der opstår.Men vi
skal på badeture, tur til Skara
Sommerland, nyde det smukke
omgivelser omkring Jönköping.
Vi lægger os ikke fast på et endeligt program for ugen allerede
nu. Men det bliver SJOVT!!
Til slut skal vi lige komme med
en opfordring, til jer allesammen. Som I jo ved glæder alle
sig til at komme til Sverige så
det er vigtigt at alle bidrager til,
at turen bliver en god oplevelse
for alle!
Derfor hjælp hinanden og overhold de regler som gælder på
turen. Behandl andre som du
gerne selv vil behandles.
Vi glæder os til turen!!
Med venlig hilsen
På vegne af medarbejderne
Tage
NB: Har i ændringer i forhold
til det I har oplyst til os, giv os
besked hurtigst muligt!
Da vi har meget begrænset
bagageplads, bedes i tænke
over at medbringe mindst muligt .

Fra tidligere Sverigestur
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