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December 2017

Norge 4.-9. februar 2018

Kære forældre og elever
Et af årets højdepunkter nærmer sig. I uge 6 skal vi til Norge, vi skal op i sneen og
boltre os på langrendsski, slalomski, kælk, snowboard osv. Vi er indlogeret på
Budor Gjestegård, cirka 150 km nord for Oslo. Nedenfor er der orientering om
rejsen samt pakkeliste, så man allerede nu kan sørge for at finde/anskaffe det
fornødne.
Alle skal have pas og det blå sygesikringsbevis med (husk at kontrollere
udløbsdato). Begge dele kan bestilles på www.borger.dk , og det varer normalt 23 uger at få det, så bestil det hurtigst muligt. Ligeledes skal alle, der skal have
medicin med, have lavet et pillepas, så vi kan tage medicinen med ud af landet.
Pillepas kan bestilles på apoteket eller på nettet på www.apoteket.dk .

Vi skal have pas og det blå sygesikringsbevis +
tilbagemelding om påstigning og afstigning (side 5) senest
mandag 29. januar.
Husk at se billederne fra Norge på skolens Facebook-side.

Ring eller skriv meget gerne for yderligere information!!!
Adressen i Norge: Budor Gjestegård, 2340 Løten, Norge, tlf. 0047 – 6259 4503.
Skolens mobiltelefonnummer på turen: 2284 5171
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Orientering omkring skituren til Norge

Rejseplan – til Norge:
Søndag den 4. februar tager vi af sted fra skolen omkring kl. 5 om morgenen. Vi
forventer at være fremme ved Budor Gjestegård omkring midnat. Vi tager over
Øresundsbroen og kører op gennem Sverige og videre ind i Norge!
For elever, der er hjemme denne weekend, bliver der mulighed for påstigning
følgende steder:
Svendborg ved færgen
Nyborg Banegård
Slagelse, Transportcentret ved tankstationen
Tårnby Station (Amager)

kl. 6.50
ca. kl. 7.30
ca. kl. 8.00
ca. kl. 9.15

Det er selvfølgelig vigtigt at være der til tiden. Omvendt er I også nødt til at vente,
hvis vi er forsinket. Der kan altid ringes til nedenstående telefonnummer!

Rejseplan – fra Norge
Torsdag den 8. februar er der afgang fra Budor cirka kl. 20. Vi er fremme i Danmark
fredag den 9. februar. Da der er vinterferie ugen efter, rejser eleverne direkte hjem.
Der er mulighed for afstigning følgende steder med følgende cirka-tider (Disse tider
kan variere meget – alt afhængig af vejret på hjemturen):
Tårnby Station (Amager)
kl. 6.00 – 9.00 kun efter klar aftale
Slagelse – Transportcentret
kl. 7.00 – 10.00 kun efter klar aftale
Nyborg Banegård
kl. 8.00 – 11.00 herfra sædvanlig rejse
Odense v. banegården i Dannebrogsgade kl. 8.00 – 11.30 herfra sædvanlig rejse
Bøjden (færge til Fynshav)
kl. 08.30 – 11.30
Svendborg ved bus og togstationen
kl. 08.30 – 11.30 herfra sædvanlig rejse

OBS! Hjemrejsen er helt afhængig af vejrforholdene, så det er meget svært
præcist at sige, hvornår vi er hjemme. Vi får eleverne til at ringe hjem og meddele,
hvornår de mere nøjagtigt er fremme ved afstigningsstedet.

ÆRØ EFTERSKOLE
Tranderupgade 61, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 62 52 17 24 ● SE nr. 12 68 00 82
Danske Bank: 3225-6034497
E-mail: aeroe@aeroe-efterskole.dk

Tilbagemelding om påstigning og afstigning
Vi skal senest mandag 29. januar have at vide, hvor man står på, og hvor man står
af bussen. Enten udfyld sidste side og send den til os, eller skriv på mail
oplysningerne til aeroe@aeroe-efterskole.dk Husk også skrive jeres telefonnumre
på.

Pakkelisten
Vi har vedlagt pakkelisten. Vær rar at gå den igennem med jeres børn. Sørg for at
de har godt med varmt tøj med – også hue og varme vandskyende handsker.
Husk en lille rygsæk eller lignende til håndbagage i bussen. Rygsækken er også
god til madpakke og drikkelse når vi er på ski. Husk det blå sygesikringsbevis.
Vi har medicinen med til de elever, der får efter aftale, men I skal sørge for at få
lavet pillepas, ellers må vi ikke tage medicinen med ud af landet. Pillepas skal
laves til visse former for medicin, spørg lægen eller apoteket, om det er
nødvendigt.

Lommepenge
Vi anbefaler 300-400 danske kr. i lommepenge, der kan sættes i elevbanken, som
er med i Norge og åben hver dag. Der kan veksles til norske kroner i elevbanken.
Hvis man vil have lidt svenske kroner med til køreturen gennem Sverige, skal man
selv veksle hjemmefra.

Rejseforsikring.
Vi har tegnet skirejseforsikring på alle eleverne, som dækker hjemtransport i
tilfælde af, at dette skønnes nødvendigt. En skirejseforsikring dækker ikke ménskade eller lignende. Ønskes dækning herfor skal I selv tegne forsikring.

Husk at aflevere sidste side på papir eller mail
senest mandag 29. januar!!!

Med venlig hilsen
Ærø Efterskole
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HUSKELISTE-PAKKELISTE - NORGE
PAS
DET BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS
PILLEPAS (hvis man skal have medicin med)
TOILETGREJ
2 STK. HÅNDKLÆDER
LAGEN, DYNEBETRÆK, HOVEDPUDEBETRÆK
5 SÆT UNDERTØJ
1 SÆT SKIUNDERTØJ ELLER ULDENT UNDERTØJ MED LANGE ÆRMER & BEN
5 PAR STRØMPER & 2 PAR VARME SOKKER MED LANGT SKAFT
4 T-SHIRTS EL. LIGN. GERNE MED LANGE ÆRMER
1 SÆT JOGGINGTØJ
1 VARM SWEATER
VINDTÆT OVERTØJ (SKISÆT ELLER HELDRAGT) – I NØDSTILFÆLDE KAN REGNTØJ
BRUGES
2 PAR VARME HANDSKER SÅ DET ENE PAR KAN TØRRE, HALSTØRKLÆDE OG
HUE EVT. PANDEBÅND
VARMT FODTØJ TIL AT REJSE I
INDESKO (SUTSKO ELLER KONDISKO)
1 SÆT REJSETØJ TIL HJEMREJSEN
EKSTRA TING SOM ER RARE AT HAVE MED
Lille rygsæk

Solbriller

Lille flaske

Der er ikke plads til en masse sodavand eller lignende

Tæppe til bussen.
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Denne seddel skal afleveres til skolen senest
mandag den 29. januar 2018
- kan mailes til aeroe@aeroe-efterskole.dk – også senest 29. januar!
Elevnr.__________ Elevnavn______________________________________________________
Rejsen til Norge – søndag den 4. februar - (sæt ”x”)
______ er på skolen søndag morgen og tager med fra skolen
______ stiger på ved færgen i Svendborg kl. 6.50
______ stiger på ved Nyborg Togstation ca. kl. 7.30
______ stiger på ved Slagelse – Transportcentret – ca. kl. 8.00
______ stiger på ved Tårnby Station – ca. kl. 9.15
Rejsen fra Norge – fredag den 9. februar i henhold til anførte cirkatider - (sæt ”x”)
______ står af ved Tårnby Station med klar aftale om afhentning.
______ står af ved Slagelse Transportcenter med klar aftale om afhentning.
______ står af ved Nyborg Station
______ står af i Odense ved Banegården/Rutebilstationen
______ står af i Bøjden ved færgen til Fynshav (færgeafgang 9.00 eller 11.00)
______ står af ved Svendborg Rutebil- og Togstation.

Telefonnumre hvorpå vi kan komme i kontakt under turen til Norge:
Forældres tlf.:_______________________________Elevens tlf__________________________
Forældrenavn:__________________________________________________________________

