
Ørnebjerg Fritidsklub 

Den årlige Sverigestur 

for 6.-7. kl i Fritidsklubben 

i weekenden d. 22.-24. marts 2019 

Det er med stor glæde at vi inviterer Fritidsklubbens 6-7. kl. medlemmer på en skøn 

tur til Åhus i Sverige :-) 

Vi skal bo i en lækker og stor Strandvilla med 49 sengepladser lige ud til havet og lige 

ved skov og fodboldbane! 

 

Turen vil byde på masser af sjov, hygge og fede oplevelser - I flæng kan nævnes 

fodbold, karaoke, madlavning, spil og meget mere. 

Der er også mulighed for at vi kan  besøge svensk supermarked (ICA) i Åhus :-) 

 

Prisen for denne hyggelige og sjove oplevelse er blot kr. 675,-  

og modsvarer busturen og hytteleje - Klubben betaler mad m.v. 

Betaling: 100,-kr. ved tilmelding, resten trækkes sidst i januar. Ved tilmelding sidst i  

januar betales hele beløbet på kr. 675,-.  

 

Vi kører fra Ørnebjerg fredag d. 22. marts kl. 15 og  

er hjemme ved Ørnebjerg søndag d. 24. marts ca. kl. 18 

 

Pakkeliste, kontaktinfo mm kommer  i starten af marts 

Der vil ligeledes blive afholdt møde for deltagerne, hvor der aftales nærmere om 

turens forløb—forældre er også velkomne til at henvende sig i klubben 

Se masser af  billeder på Facebook-siden—søg på Strandvillan Åhus :-) 



Tilmelding  
foregår ved udfyldelse af nedenstående info, som vi med meget stor sandsynlighed 

skal bruge i f.m. grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige. 

Dernæst skal I sørge for at der er penge på jeres barns klubkort (vi tager ikke imod 

kontanter) - Har I brug for hjælp med kortet er det bare at komme forbi klubben. 

Ved tilmelding: kr. 100,-  og pr. 31/01-19 kr. 575,-.    
Ved tilmelding efter d. 1/2-19 betales det fulde beløb: kr. 675,-.  

HUSK PAS  
 

 
                        

TILMELDING TIL SVERIGETUREN MARTS 2019: 

 

DELTAGERS 

 

Fulde navn: ____________________________________________Klubnr.:            . 

 

Cpr. Nr.      ____________-_______ 

 

Adressse     _______________________________________________________ 

 

Forældres navne  _________________________________________________ 

 

Tlf. Kontaktnr:   __________________________________________________ 

 

Betaling:  100,-kr i depositum, og resten (525,-) 31/1-19.   

 

Nedenstående underskrift gælder som tilladelse til at deltage på turen, samt tilsagn 

om at være under  personalets  opsyn og varetægt på turen: 

 

Dato                                     Forælders underskrift 


