
Info om Introtur til Sejerborg 

Så er det tid til at I får informationerne om vores kommende weekendtur til 
Sejrborg, som ligger oppe ved Vig.  

Alle skal medbringe det gule sygesikringskort, dyne/sovepose, sengetøj og 
håndklæde(se pakkelisten). Der skal også medbringes 100 kr. I 
lommepenge, gerne som 2 stk. 50 kr. sedler(disse afleveres ved afgang i en 
kuvert med barnets navn på, eller på kontoret inden torsdag.)  

Mobiltelefonen må IKKE medbringes – ser vi en, bliver den taget og først 
afleveret tilbage ved hjemkomsten. Vi kan kontaktes på følgende 2 mobilnumre: 
51 62 85 56 eller 41 40 05 95. Men kontakt os kun hvis det er nødvendigt – og 
tænk om det er vigtige informationer I giver eller om de kan vente til vi kommer 
hjem.  

Vi skal bo i en stor lejr, med hovedhus og 2 stk. Mindre huse med sovesale i. 
Der er en kæmpe stor græsplæne foran huset, som kan benyttes til boldspil, leg 
m.m. Vi har kun få meter ned til stranden, men da vandet er koldt på denne 
årstid, skal vi ikke bade. Ingen går på standen uden der er en voksen med. Tiden 
kommer til at gå med at hygge, lave bål, lærer hinanden bedre at kende, lege, 
riste skumfiduser, nyde det gode vejr og meget mere. Så husk jeres gode humør. 
Vi skal selvfølgelig også en tur til byen og spise is, og shoppe.  

Vi vil mens vi er af sted, løbende ligge billeder/video op, så I kan følge med i 
hvor dejlig en tur vi har, dette sker via Facebook og vores hjemmeside 
www.storagergaard.dk  

Afgang med vores egen bus fredag d. 24. Maj kl. 15:30(mødetid kl. 15) 
Hjemkomst til Storagergård søndag d. 26. Maj kl. 14:00  

Har i spørgsmål om turen er I velkomme til at kigge forbi og får svar, eller ringe 
på 43 45 40 77 så vil vi svare så godt 
vi kan. 

 

Pakkeliste på den anden side.  

 



 

Pakkeliste til weekendtur  
 Sygesikring kort - det gule  
 Lommepenge 100 kr. (gerne som 2x50 kr.) Som afleveres i kuvert 

med navn på  
 Tøj (til alle slags vejr, da vi skal være ude) Husk sokker og 

undertøj.  
 Gummistøvler/sko  
 Nattøj  
 Højrehånds vandrehat(Medbringes kun hvis det ligger i nederste skuffe)  
 Tøjdyr/sovebamse  
 Sutsko/badetøfler/klipklapper  
 Køresygearmbånd, køresygepille (hvis man bliver køresyg)  
 Jakke/regnjakke  
 Toilettaske, hårbørste, tandbørste, tandpasta m.m.  
 Håndklæde 
 Dyne/sovepose og sengetøj + hovedpude    
 Husk det gode humør : )  

 
Pakkelisten er vejledende, pak efter fornuft og tjek vejrudsigten for 
Vig  – vi skal kun være af sted i 3 dage. Mobiltelefoner må IKKE 
medbringes – Da det ofte giver mere hjemve at ringe hjem, eller blive 
ringet op.  
Bruger jeres barn medicin, vil vi meget gerne vide det – Skriv evt. lidt 
ned på et seddel og giv os den ved afgang. TAK  

Vi medbringer en nødtelefon, hvor i kan kontakte os(overvej om det er 
nødvendig info, eller om det kan vente til tirsdag når vi er tilbage) – 
Dette kan ske på enten 41400590 eller 51628556 
Alle ting medbringes på eget ansvar.  


