
                        

Navn:_______________________________                                              SOMMERKOLONI 2017              

 

Har du selv telt:______    Antal pladser____                            Vil gerne s  Kryds af! 

 

________________________________ Dato:___/___   
                      Forældreunderskrift 

 

Tlf. nr. mor:_____________         Tlf. nr. far:______________        Særlige forhold:____________ 

 

Vi kommer på besøg fredag d. 30. juni, og henter vore barn/børn           JA □     NEJ □ 

                                                      

  

Fælles koloni med: 

Klub Ørnebjerg/Stengårdens byggelegeplads/Stenløse 

Fritidsklub. 

Kommer til at foregå på Arresøcentret, som ligger ved Arresø. 

Adressen: Auderød Byvej 4, 3300 Frederiksværk. 

Pris: kr. 600,-, som betales ved tilmelding med sit Klubkort! 

Beløbet dækker forplejning og transport. 
Afgang mandag d. 26. juni: Fra klubben med bus kl.10.00 – 10.30 

Hjemkomst fredag d. 30. juni: på Byggeren, ca. kl.14.00. 

 

Vi skal bo i teltlejr og i hovedhuset hvor der er ca. 40 sovepladser, fordelt på drenge og pige soverum. Som 

udgangspunkt har de 3 klubber hver 13-14 sovepladser i hovedhuset!  

 

OBS! Det er først til mølle med sovepladser indenfor, men alle der vil, kan komme med, så er det i en super dejlig telt 

lejr og alle spiser indenfor. 
Ved teltlejren er der toilet og badefaciliteter og hvis det er kedeligt vejr kan vi rykke lidt ind i hovedhuset, hvor der kan 

spilles og hygges. På området er der både sø, vandløb og skov, 50 meter til Arresø, samt en masse gode steder at lave en 

hyggelig teltlejr.I løbet af dagene vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. fiske i sø, spille 

spil, spille bold, onsdag er der rollespil med helstegt pattegris og torsdag tur til svømmehal. Der vil være masser af tid 

til at hygge sig med dine kammerater. 

Alle hjælper til og der hygges med bål om aften, så hvis du kan lide at slappe af og være aktiv når du vil, er det med at 

få tilmeldt dig vores skønne og hyggelige koloni. 

 

Efter svømmeturen er der tradition for at vi spiser på McDonalds og jeres barn/børn må                                  

max. have kr.100,- med til dette. 

OBS! Telefonnumre: Byggeren’s tur mobil: 72 59 97 53 eller til klubben 72 59 97 51 og 72 59 97 56 

 

Fredag d. 30.06 kan dine forældre komme og hente dig, mellem kl.11.00-12.00. 

 

OBS!  Byggeren har åbent i uge 26, med få medarbejdere.  
 

Med venlig hilsen 

Ørnebjerg Fritidsklub, Stengårdens byggelegeplads og Stenløse Fritidsklub  

------------------------------Tilmeldings frist d.01.06.2016----------------------------- 


