
 

 

 

 

 

 

Kolonifolder - For kommende 4. og 5. klasser 
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Så er det ved, at være tid til, at jeres barn skal på Vilde 

vulkaner. Derfor vil vi her, komme med lidt informationer 

om turen. 

Afgang fra Storagergård er tirsdag d. 3 juli kl. 11.00, 

mødetid 30. min før. 

Hjemkomst til Storagergård er fredag kl. 13.00 

 

Vi skal sove i telte på festivalpladsen på blåt telt område. 

Vi kommer samtidig til, at have en pavillon omkring 

scenen. I kan gå ind og få et overblik på festivalpladsen på 

www.vildevulkaner.dk 

 

Jeres børn skal have en madpakke med til frokost på 

ankomstdagen.  

Der skal medbringes 300 kr. gerne som 3 stk., 100 kr. 

sedler (disse afleveres sammen med sygesikringskort 

senest ved afgang i en kuvert med barnets navn på eller på 

kontoret senest om mandagen.) 

Hvis jeres barn skal have medicin under kolonien, skal 

dette ligeledes afleveres i en kuvert, med dosis og 

tidspunkt – hiv gerne fat i os inden afgang. 

Der skal medbringes liggeunderlag og sovepose/dyne. 



Pakkeliste til Vilde vulkaner 

 

Pakkelisten er vejledende, pak efter fornuft og tjek vejrudsigten for Vordingborg – vi 

skal kun være afsted i 4 dage.  

Mobiltelefoner må gerne medbringes, på eget ansvar. Storagergård erstatter ikke 

mistede eller ødelagte telefoner. Vær opmærksom på at kontakt hjemmefra kan 

medføre hjemve. Vi samler mobilerne ind om aftenen ved sengetid, og udlevere 

dem igen ved morgenmadstid. Vi medbringer en nødtelefon, hvor i kan kontakte os 

– dette kan ske på 51628556 

Alting medbringes på eget ansvar. 

Vi vil mens vi er afsted, løbende ligge billeder/videoer op så i kan følge med på vores 

tur. Dette sker på vores facebookside.  

 

Hvis i har spørgsmål til turen er i velkommen til at kigge forbi og få svar, eller ringe 

på 43454077, så vi svarer så godt vi kan.  

 Sygesikringskort – det gule 

 Lommepenge – Som skal afleveres i en kuvert 

 Tøj til alt slags vejr, da vi er meget ude 

 Røgvender 

 Gummistøvler/Sko ( Badetøfler/klipklappere) 

 Nattøj 

 Tøjdyr/bamser 

 Køresygearmbånd, køresygepille (hvis man bliver køresyg) 

 Jakke/regnjakke 

 Toilettaske, hårbørste, tandbørste, tandpasta mm.  

 Liggeunderlag, dyne/sovepose og en hovedpude 

 Ev. Lommelygte 

 Håndklæde 

 Badetøj 

 Husk det gode humør :D 


