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Kære 3. 4. og 5. kl.
Hermed det lovede lejrbrev.
Vi glæder os meget til at komme afsted på lejrtur, som i år går til
Jelling og Givskud Zoo.
Vi skal bo på Danhostel Givskud Zoo, og transporten foregår henholdsvis i bus
og tog.
Planen for dagene er:
Onsdag d. 20/9:
Vi mødes præcis kl. 7.00 på Lødderup Friskole, hvorefter bussen kører os til
Skive Banegård.
Vores første stop bliver Jelling, hvor vi skal besøge det nye museum, se kirken
samt Thyra og Gorm den Gamles gravhøje i Jelling. Her spiser vi madpakke, inden vi tager rutebilen til Givskud, hvor de på hostel venter med varm mad til
os.
Torsdag d. 21/9:
Hele dagen vil blive tilbragt i Givskud Zoo, hvor vi har bestilt skoletjeneste. Vi
kommer tæt på både næsehorn og elefanter. Med guide, naturligvis!!
Desuden skal vi på guidet tur med safaribussen, og der bliver rig mulighed for
at udforske parken på egen hånd (i gågrupper).
Onsdag d. 22/9:
Afrejse fra Hostel efter morgenmad.

Vi ankommer til Skive Banegård kl. 12.45,

hvor vi vil bede jer om at stå klar til at modtage os alle sammen:):)
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Vigtigt!!
•

Morgenmad og aftensmad bliver serveret på hostel.

•

Der smøres madpakke på hostel torsdag og fredag morgen.

•

Husk fyldig madpakke og drikkelse til onsdag (formiddagsmad, frokost,
eftermiddagsmad og evt. guf til toget).

•

Eleverne må ikke medbringe mobiltelefon på turen.

•

Eleverne skal ikke medbringe mere bagage, end de selv kan bære!

Huskeliste:


Dyne– og pudebetræk samt lagen



1 håndklæde



Tøj og fodtøj efter vejret



Toiletsager



Evt. bamse



Evt. guf (i passende mængde)



Lille turrygsæk og drikkedunk



Fyldig madpakke og drikkelse til onsdag (formiddagsmad, frokost,
eftermiddagsmad ). Madpakke i engangsemballage!!



Lommepenge: Max. 100 kr. samt sygesikringsbevis i en lille pung, som
eleverne selv tager vare på under hele turen.



OBS!! Tager jeres børn medicin, vil vi gerne have besked.



Betaling: 350 kr. pr. elev.
Pengene afleveres til klasselæreren mandag d. 11. september.
(Dette er samtidig en tilmelding til turen)

Vi kan kontaktes på turen på følgende numre:

Birthe: 20689123
Peter: 42653849
Lone: 22374251
Vi glæder os rigtig meget

