Så skal vi endelig afsted igen ☺
Hele 4 dage på koloni med jer fantastiske unger fra Juniorklubben ;-)
Turen går til Agersø, hvor vi satser på at få nogle hyggelige dage på og omkring Agersø Naturskole, med
fantastisk samvær…. Fuldstændig som vi har gjort det så mange gange før ☺
Da vi glæder os rigtig meget til turen, og super gerne vil blive der alle 4 dage, vil vi opfordre til at vi alle
møder op med en frisk (og negativ) corona-test. Det er nemlig sådan, at hvis bare en enkelt er smittet, må vi
lukke hele lejren, og alle skal hjem i karantæne.
Derudover bliver afstand, hyppig håndvask og afspritning også en fast del af årets koloni
Vi kører fra klubben tirsdag d. 6. juli kl. 11:00. Mød gerne op i god tid, = ca. kl. 10:40, så vi kan
nå at få læsset bussen, for færgen i Stigsnæs venter ikke på os, hvis vi bliver forsinkede 
Når kolonien slutter om fredagen, vil vi gerne afhentes i Stigsnæs Færgehavn, kl. 15:50.
Der plejer at være rigtig mange, der gerne vil hente deres børn, så er du selv forhindret i at troppe op, så aftal
noget samkørsel med andre forældre. Går det helt galt, så kom ned i klubben og tal med os, så finder vi en
løsning.
Turen er ren hygge i skønne naturomgivelser,
og vi håber som sagt på, at vi får nogle herlige dage sammen på Agersø.

Turen koster 150 kr. alt incl. (Betaling ved tilmelding!)
Lommepenge max. 80 kr.
Tilmelding senest 18. juni.
Der er desværre begrænset antal pladser. Max. 38, og først til mølle….
Pakkeliste:
, gerne i noget madpapir og pose, som kan kasseres.
Sovepose, et lagen, fornuftigt tøj, badetøj, håndklæde, tandbørste, evt. lommelygte.
Når vi kommer til Agersø, skal vi gå et stykke vej med vores oppakning. Tænk på det, når du pakker ☺
OBS: Husk mundbind hvis du skal handle hos købmanden.

Vi ses til en rigtig god sommerkoloni
Personalet i klubben.
Tilmelding til sommerkolonitur til Agersø.
Navn:______________________________ Medlems nr: ____
Forældreunderskrift:__________________

Nedenstående udfyldes af personalet.
Betalt:_____________________________
Dato:______________________________ Modtaget af:__________________
Slippen (eller en håndskrevet seddel med samme info.) skal afleveres senest fredag d. 18. Juni.

