
Til deltagerne i GJUK's tur til Sverige 
fra den 24. - 30. juni 2017 

 

Kære Sveriges-deltager! 
 
Nu nærmer vi os med hastige 
skridt årets tur til Sverige. 
Vi  indbyder til et møde for 
børn og forældre, inden af-
gang, for dem som måtte ha-
ve behov herfor: 
TIRSDAG DEN 6. JUNI KL. 
16,30. Restbetaling af turen 
BEDES afregnet senest den 6. 
juni . Her skal I også senest 
aflevere penge, vi skal veksle 
til sv. Kr. til lommepenge. (vi 
foreslår et niveau på dkr. 300). 
Evt. penge til rejsedagen kan 
gives med børnene på afrejse-
dagen. 

NB: det vil være rart for både 
jer og os, såfremt i kommer 
og afregner og afleverer pen-
ge på forskellige tidspunkter, 
da der ellers kan være risiko 
for ”kødannelse” I må gerne 
komme en hvilken som helst 
dag (også formiddag). 
I kan også indbetale penge for 
turen på vores konto: reg.nr. 
6114 kontonr. 0008629129, 
MobilePay 30537355 (husk at 
angive barnets navn). De fle-
ste har betalt 350 kr. ellerede 
og derfor er restbeløbet kr. 
600,00, da turen i alt koster 
950 kr. 
Lommepenge kan også indbeta-
les med Mobile Pay, men en 
særskilt overførsel. Husk at an-
give barnets navn. 
Der skal 67børn og 7 voksne 
med på turen. 
 
Afgang til Sverige 
Vi starter  lørdag den 24. juni 
kl. 11,30  Vi pakker bussen 
umiddelbart før afgang. Hånd-

bagagen som f.eks. madpakke 
og drikkevarer til turen over, 
skal medbringes. BLÅT syge-
sikringsbevis medbringes og 
afleveres inden bussen afgår. 
Vi sejler fra Grenå kl. 14,20 og 
skal møde ved færgen senest 
45 min.  før afgang. 
Hjemrejse 
Fredag den 30. juni rejser vi 
atter tilbage til Galten. Vi sejler 
fra Varberg kl. 18.35. Vi påreg-
ner derfor at være tilbage i Gal-
ten fredag aften kl. ca. 00,15 
Turen til Sverige skal foregå   i 
en lejet bus . Da bussen skal 
være vores transportmiddel un-
der hele turen, vil vi anmode 

om, at der ikke under turen bli-
ver spist popcorn, chips og is i 
bussen.  
Hvor skal vi bo? 
I år skal vi bo på Ribbaskolen i 
Gränna. Vi skal sove i skolens 
idrætshal. Herudover har vi ad-
gang til skolens køkken og kan-
tine, hvor vi laver mad og spiser 
m.v.   Gränna er beliggende i 
Jönkøping kommune. Hvis I skal 
have fat i os skal I ringe til 
Gjuk=s mobilnr. 26165191, men 
kun hvis det er vigtigt/
nødvendigt. 
Praktiske oplysninger 
Du skal på turen medbringe so-
vepose, underlag +ekstra la-

gen ,(skal bruges til at lægge 
mellem underlag og gulv) toilet-
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 med-
bringes( og giv os besked)
(Klubben medbringer, hoved-
pinepiller samt myggebalsam.) 
Det er i orden, på eget ansvar, 
at medbringe mp3-afspiller, ipod 
og lignende, men du må ikke 
medbringe mobiltelefon, eller 
højtspillende musikudstyr. 
Madpakke, der kan dække dit 
behov til rejsedagen medbrin-
ges 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 hvil-
ke muligheder der opstår.Men vi 
skal på badeture, tur til Skara 
Sommerland, nyde det smukke 
by Gränna og meget andet. 
Vi lægger os ikke fast på et en-
deligt program for ugen allerede 
nu. Men det bliver SJOVT!! 
Til slut skal vi lige komme med 
en opfordring, til jer allesam-
men. 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 over-
holde de regler som gælder på 
turen. 
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! 
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