Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren
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Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

Den årlige bustur for
Beboerne i
VA4NORD og 4SYD
går i år til
Nordtysklands
største julemarked i
Rostock
lørdag d. 1. december
2018
I år laves turen som et i samarbejde
mellem VA4NORD og VA4syd
Afgang præcis fra Ankerets Kvarter,
miljøgården kl. 7.00 mod Rostock,
Tyskland. Hjemkomst igen samme sted,
ca. kl. 20.30.
På ud-/ hjemturen med bussen er der
ikke beregnet rygestop eller andre pauser.
På færgen mod Rostock bydes der på morgenbuffet med friskbagt brød, udvalg af
frisk frugt og skyr, samt bacon og røræg. Desuden juice, the og alle
kaffespecialiteter ad libitum og én enkelt morgenbitter.
På hjemturen bydes der på aftenbuffet bestående af friske salater, et stort udvalg
af lune og kolde fiskeretter, trancheringsbuffet og et udvalg af desserter, inkl. Øl,
vin, sodavand samt kaffe/te ad libitum.
Anden spisning er ikke inkluderet i turen.
Bussen vil parkere ved Rostock julemarked, hvor vi vil være i ca. 3 timer og
gå rundt på egen hånd.
På hjemturen stopper vi ved Calle’s. Der er afsat 2 timer til indkøb, hvor
bussen er fast parkeret, der indgår ikke yderlig kørsel til andre steder.
Efter 2 timer vil bussen igen præcis afgå tilbage til færgen mod Danmark.
Om dette gives en nærmere præcis oplysning i bussen.
For beboere i 4 Nord og 4 syd er deltagerprisen kr. 150.- som betales forud og
børn under 12 år er gratis. I år er der plads til el-scootere eller
kørestole/rollatorer.
Der gøres opmærksom på, at for gæster - som ikke er
registreret boende i afdeling va4 Nord og va 4syd - vil prisen være
kr. 300,- Tilmelding og køb af billet, som betales kontant, kan ske:
Onsdag d. 31. Okt. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
Onsdag d. 07. Nov. 2018 fra kl.17.00 - 17.30
i beboerhuset Ankerets Kvt.10B
og i beboerhuset Ørnen Svanens kvt 22
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere og er bindende.
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet.
Vi håber rigtig mange har lyst til a deltage.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen afdeling 4 Nord og beboerhusudv.VA4Syd
Deltagerbetingelser — se bagsiden.

Deltagerbetingelser:
Bustur til Tyskland onsdag d. 1. december 2018
kl. 7.00 fra materielgården Ankerets Kvarter 10 A
BUSSEN KØRER PRÆCIS KL. 7.00 til ROSTOCK via GEDSER.
Ifm. grænsekontrol Tyskland og Danmark skal alle deltagere medtage gyldigt
pas, samt Husk pas og blåt sygesikringskort!!!!!
Ved Julemarkedet i Rostock er der afsat ca. 3 timer til julemarkedet, hvor bussen er fast parkeret.
Her fra afgår bussen igen. Om det gældende tidspunkt gives en præcis oplysning i bussen ved
ankomst til Rostock, såfremt ingen oplysninger er givet, er ovenstående 3 timer for indkøb gældende
og det samme er gældende ved Calle’s, hvor der er afsat 2 timer.
I forhold til deltagerantal er begrænset mulighed med indkøb af varer til max. 6 rammer øl eller
vand, pr. deltagende person. Nærmere oplysninger om dette i bussen ved ankomst til Calle’s.
Hjemkomst til Ankerets Kvarter ca. 20.00 - 21.00 tiden.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 pr. person og børn u/12 år er gratis, som betales forud.
Deltager pris for fremmede der ikke bor i afdeling 4 Nord er kr. 300,- Dette skyldes specielle regler i
almene boliger. Fremmed deltager kommer på venteliste, beboere i afdelingen har fortrinsret.
Købte billetter kan ikke efterfølgende overdrages til familie eller venner der ikke bor i afdeling 4 Nord.
Ved tvivl om deltager der ikke bor i afdelingen vil billetten blive refunderet inden busafgangen.
Tilmeldingen stopper ved 50 deltagere.
BEMÆRK!! 1 sæde, er reserveret til arrangøren.
Tur ansvarlige: Lise Kaadach/ Pia Fabricius
Der tages forbehold for ret til ændringer af programmet

Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………... Antal El-scooter/kørestol/rollator…………………
Navn og adresse:
…………………………………………………………………………Tlf: ……………..
Kvittering:
………………………………………………………………………………………………………………

Gem kvitteringen som deltagerbevis.
Skal fremvises inden opstigning i bussen. Er afgørende for deltagelse med antal personer der bor i afdeling 4 Nord samt betaling.
Billetter der er videregivet til personer som ikke er bor i afdeling 4N, er ugyldige og godtgøres straks inden busafgang.
Flippen beholdes ved betaling af arrangøren

——————————————————————————————————————————
Antal………………………………. Personer a’ 150,-kr………………………………………..
Antal………………………………. Personer a’ 300,-kr………………………………………..
Modtaget i alt kr…………………...
Navn og adresse:

Antal El-scooter/kørestol/rolator…………………

……………………………………………………………………Tlf:…….……………………..

