
Koloni på Skovhuset i 
Ryomgård 

 
 

Så er der snart koloni igen – og det er tid til at melde sig til 
 

Turen går til Spejdercentret Skovhuset i Ryomgård, som alle os der har været 
afsted før kender og elsker, og som vi glæder os til at vise til alle jer, der skal på 

den første koloni med Klubben. Det ligger i et dejligt grønt område med masser af 
plads til udendørs aktiviteter. Hvis I er nysgerrige, kan I gå ind og kigge på 

hjemmesiden: http://www.skovhuset.dk/ 
Så har du lyst til at starte din sommerferie med masser af sjov, hygge med 

vennerne og en tur til Djurs Sommerland, så skynd dig at meld dig til. 
 

Praktiske oplysninger: 
Der er afrejse mandag d. 26. juni kl. 9:30 fra Klubben. 

Vi kommer retur torsdag d. 29. juni ca. kl. 14.30 
Pris: 550 kr. som dækker transport, forplejning og entré til Djurs Sommerland. 

 

Vi kommer til at lave en masse forskellige aktiviteter og nyde lokalområdet. Det 
endelige program er ikke lagt fast endnu, men vi sørger selvfølgelig for at fortælle 

jer om det, lige så snart vi ved mere.   
 

Når man er på koloni, kan det ske at man får hjemve, eller der opstår andre 
problemer, der gør, at vi har brug for at få fat i forældre og måske endda, at vi er 
nødt til få nogen hentet. Derfor beder vi jer om, at være tilgængelige skulle det 

være nødvendigt, også til at komme og hente jeres barn, skulle det komme dertil. 
Normalt løser vi dog selv det hele, og vi ringer naturligvis ikke efter jer, uden at det 

er overvejet grundigt forinden. 
 

Har I behov for en samtale omkring Jeres barn i forbindelse med turen om medicin 
o.l. så ring eller kig endelig forbi. 

 
På kolonien sover vi i hytten, men der er også mulighed for at sove i shelter, hvis 

man har lyst til det, så husk en god sovepose, hvis du har lyst til det.  
 

Vi kunne rigtig godt bruge hjælp fra forældre til at bage pølsehorn, pizzasnegle og 
kage, som vi kan have med. Så vi har noget at spise til vores udflugter deroppe. 
Hvis I har tid til at hjælpe, så marker det på tilmeldingssedlen, så koordinerer vi 
med jer. Hvis alle har tid til at bage bare en lille smule, så bliver vi rigtig glade.  

 
 

http://www.skovhuset.dk/


Huskeliste: 
Madpakke til frokost på 1. dag, lille rygsæk, sygesikringsbevis, sovepose, lagen, 

evt. sovedyr, toiletgrej, håndklæde, evt. lommelygte, drikkedunk m. navn og sko/tøj 
som passer til vejret – husk gummistøvler og regntøj til dårligt vejr.  

Mobiltelefon er på eget ansvar, og vi har sat en max pris på 200 kr. til lommepenge, 
som kan bruges den dag, vi tager i Djurs Sommerland. Desuden må I selv 

medbringe slik og sodavand til turen. 
 
 

 
Informationsmøde 

 

Onsdag d.14. juni kl. 17.00 – 18.00 

Obligatorisk at deltage i med mindst en forælder, hvis jeres barn er tilmeldt 
kolonien. Her vil vi supplere med de sidste oplysninger og I har mulighed for at orienterer 
os om særlige forhold vedrørende jeres barn.  
 
 

 
OBS! 

Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag d. 2.juni 
 

Husk Klubben holder lukket hele uge 26. 
 
 

Hilsen 
Personalet i Klubben 

 
 

klip----------------------------------------------------------------------------------------------------klip 
 

Tilmelding til koloni 2017 
 

Betaling ved tilmeldingen 
550kr. 

 
Navn og klasse:  _________________________________________ 

 
Jeg vil gerne bage pølsehorn : ___  pizzasnegle : ____  kage :______ 
 
Mine soveønsker er: 1/_______________  eller 2/________________ 
 
Forældreunderskrift: _________________________________ 

 
 


