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Så er det ved at være tid til at, jeres barn for første gang skal på koloni som 

klubbarn. Derfor vil vi her komme med lidt informationer om turen.  

 

Afgang fra Storagergård er lørdag d. 2. juni kl. 900, mødetid 30 min. Før.  

Hjemkomst til Storagergård er tirsdag d. 5. juni kl. 1130 – så 3.F og 3.G kan komme i 

kirken og synge.  

Vi har lejet hele Vestenskovskole, som i dag bruges til foreningshus. Skolen ligger 

lige syd for Nakskov, hvor vi vil køre ind og handle i, i løbet af turen. Vi skal bo på 5-6 

personers værelser.  Vi skal bruge tiden dernede på at hygge, lave bål, spille bold, 

nyde hinanden – væk fra mor og far, og meget mere. Vi benytter vores ”egen” bus til 

kørslen.  

Alle skal medbringe det gule sygesikringskort. Der skal også medbringes 150 kr. I 

lommepenge, gerne som 3 stk. 50 kr. sedler(disse afleveres ved afgang i en kuvert 

med barnets navn på, eller på kontoret senest fredag.  

Der skal også medbringes sengetøj eller sovepose, dyne, pude osv. til overnatning. 

Mobiltelefonen må IKKE medbringes – ser vi en, bliver den taget og først afleveret 

tilbage ved hjemkomsten. Vi kan kontaktes på følgende 2 mobilnumre: 

41 40 05 95 eller 51 62 85 56. 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 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  

 

Har i spørgsmål om turen er I velkommen til at kigge forbi og får svar, eller ringe på 

43 45 40 77 så vil vi svare så godt vi kan. 

 

 

 

http://www.storagergaard.dk/


Pakkeliste til weekendtur 

 

 Sygesikring kort  - det gule 

 Lommepenge 150 kr. Som afleveres i kuvert med navn på 

 Tøj (til alt slags vejr, da vi skal være meget ude) Husk sokker og 
undertøj. 

 Gummistøvler/sko 

 Nattøj 

 Højrehånds vandrehat(Medbringes kun hvis det ligger i nederste 
skuffe) 

 Tøjdyr/bamser 

 Sutsko/badetøfler/klipklapper 

 Køresygearmbånd, køresygepille (hvis man bliver køresyg) 

 Jakke/regnjakke 

 Toilettaske, hårbørste, tandbørste, tandpasta m.m.  

 sengetøj eller sovepose, dyne, pude 

  

 Husk det gode humør : ) 

 

Pakkelisten er vejledende, pak efter fornuft og tjek vejrudsigten for 

Nakskov – vi skal kun være af sted i 4 dage.  

Vi medbringer en nødtelefon, hvor i kan kontakte os – Dette kan ske på 

enten 41400590 eller 51628556 

Alle ting medbringes på eget ansvar 

 

Ved brug af medicin skal personalet informeres om dette, så vi ved 

hvordan vi skal hjælpe. Informationen vil vi gerne have senest fredag.   


