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 EFTERÅRSARRANGEMENT  

LEGOLAND 

05.-06. OKTOBER 2019 
  

 

Kære medlem  

Først og fremmest en kæmpe tak, fordi du har valgt at være en del af noget større. Bestyrelsen er 

taknemmelig for din støtte til en forening, der værner om de adopterede    

 
 
Det er blevet tid til at finde efterårstøjet frem, sætte lidt stearinlys i vinduerne og smække et par 

skumfiduser ned i din varme kakao! ☕️🍰🍫 Vi skal nemlig hygge på Danhostel Grindsted-  Billund 
og et smut til Legoland kun 15 km fra overnatningsstedet! Vi skal lege, hygge, grine og spise i rigtig 
Morten Korch-stil i den jyske højmuld.  
 
Arrangementet starter lørdag d. 5. oktober omkring kl. 12.30 og slutter igen søndag d. 6. oktober 
senest kl. 16., hvor vi vil sige farvel og tak for denne gang.   
 

Hvor er det?  
Danhostel Grindsted-Billund 
Banegårdsvej 34 
 7200 Grindsted 
 
 
Hvordan kan jeg deltage?:   

Siden du allerede er betalende medlem, vil det komme til at koste dig 199 danske kroner for 

mad, overnatning og aktiviteter + entré i Legoland- Billigere fås det ikke! Wuhu! Du sender 

pengene til os på MobilePay  56 66 66. Husk at navn skal fremgå i kommentarfeltet til 

overførelsen!  Tilmelding er gyldig efter sidste udmelding. SU 30. september 2019   

 
Praktiske info omkring overnatning 

Husk EGET SENGELINNED. Ellers bliver man opkræver fra Danhostel på egen regning.  Man må 

ikke medbringe alkohol eller euforiserende stoffer. Ved pågribelse sendes man hjem direkte 

på egen regning.    Du er dog hjertelig velkommen til at tage lidt snacks/slik med til eget forbrug. 

Husk praktisk tøj.  

 

 

OBS:  Der er gratis parkering for jer, der kommer i bil. Det kunne måske være hyggeligt, hvis du 

som bilejer kunne tage nogen med dig og dermed optjene lidt points i dit karmadepot. Det er 

dog ikke et krav. Man står som udgangspunkt selv for at transportere sig hjemmefra til 

Danhostelet. Men når vi skal i LEGOLAND, så sørger vi for transporten.  
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PROGRAM: 

Lørdag d. 5. oktober 
12.30: Check-in + Velkomstrunde m. snacks/ frugt og drikkelse 

13.30: LEGOLAND 🎡 
18:45: Aftenbuffet m. drikkevarer  

20:00 Hygge + brætspil 🎲 

22:00 Overraskelse ! 🎁 
 
 
Søndag d. 6. oktober 
08:00 Morgenmad 
10: Check-ud af værelserne 
10:30: Opsamling  
12:00 Frokostbuffét m. drikkelse 

13:30 Aktiviteter + konkurrencer🏓🤸🏽♀️ 

16:00 Tak for denne gang 💜 
  

 

 

De kærligste hilsener  

  

På vegne af bestyrelsen  

Formand 

Johanna Vigholt 

Adoption & Samfund Ungdom  
www.as-ungdom.dk  

+ 61397879 

 

http://www.as-ungdom.dk/

