Kære ballade-børn-unge-og-voksne.
Så er det NU, vi inviterer til børne-unge-ballade-week-end 26-27-okt 2013
på Broby gamle Skole (tlf 57 64 83 62).
Vi mødes lørdag den 26.oktober på skolen, ca 5 km udenfor Sorø, Suserupvej
55, - der er indkvartering fra fra kl 10 og fælles velkomst kl 10.45.
Toget fra Kbn er i Sorø ca 10.15, og toget fra Jylland er der ca kl 10.00.
Kik evt efter andre ballademagere og tag en fælles taxa til skolen, tlf.nr på
taxa står lige udenfor stationen.
Der vil – udover vores fællestimer – være 4 grupper:
−
−
−
−

yngstegruppen vil boltre sig sammen med Merete og Kenneth
mellemgruppen vil folde sig ud sammen med Malene, Randi (og Lene M)
ungegruppen vil blive inspireret af Marius
og voksengruppen vil kikke ind i balladens verden sammen med Hanne og
Anja.

I køkkenet vil I bl.a finde Per, Kylle, Birgitte og Jørgen.
Medbring madpakke til frokost lørdag, praktisk og vamt tøj, indesko,
sovepose, lagen og evt en pude at sidde på.
Vi har madrasser.
Pris for hele week-end'en:
voksne: 375 kr
børn/unge ( til og med 18 år): 200 kr.
Hvis du/I gerne vil med, så vær rar at gøre TO ting INDEN 7.oktober :
indbetal beløbet for deltagelse (samtidig med mailtilmeldingen),
det gøres via netbamk som indbetalingskort med følgende
kodelinie: +01<
+2400499< husk at skrive deltagernavne
under ”beløbsmodtager”
2) send mail til lenemalm@mail.dk med navne på voksne og børn
(også børnenes alder). Og fortæl om I kan overnatte udenfor
skolen. Skriv også om I er medlemmer af Folkekulturværkstedet.
Medlemmer har fortrinsret til at deltage.
Hvis I gerne vil være medlemmer så kontakt Jørgen:
jfa@bgsbroby.dk
1)

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at så mange som muligt kan være med.
Vi er fælles om madlavning/rengøring.
Vi glæder os til at være sammen med jer.
Kærlig hilsen
Marius, Malene, Randi, Merete, Kenneth, Anja, Hanne og Lene
(tlf 29 40 96 95).

