FBU Forældrelandsforeningen, Region Syddanmark vil gerne invitere dig og dine børn i Den Gamle
by I Århus, det sker lørdag d. 4-12- 2021.
Entre til Den Gamle By, bus fra Odense/Vejle samt aftensmad dækkes af FBU-Syd, Alt andet er for egen
regning.
Vi tilbyder fællestransport fra Odense Banegård, Dannebrogsgade 5000 Odense C. via Vejle Banegård,
Borgervold, 7100 Vejle til Den Gamle By og retur. Eller man kan køre selv (Se side 2).
Man kan deltage uden børn, men forældre med børn vil altid komme først.
Bemærk venligst at FBU kontingent for 2021 skal være betalt for at kunne deltage i dette
arrangement.
Vi vil gerne have din/jeres tilmelding på SMS til 28 89 04 78 eller på mail til tine@fbu-syd.dk - senest
torsdag den 25. november 2021 kl. 20:00. Der er plads til max 50 personer.
Husk at fortælle os hvor mange børn og voksne i kommer, husk alder på børn og om du/i ønsker fælles
transport og hvor fra eller om i kører selv.
Hvis kommunen kræver at du/i skal have en støtteperson med til dette arrangement, for at du/i må få
dit/jeres barn/børn med, så deltager denne person naturligvis uden krav om medlemskab.
Eller hvis du har brug for en personlig hjælpere/tegnsprogstolk/tolke, så deltager de naturligvis også uden
krav om medlemskab.
Vi glæder os til at se dig/jer.
På bestyrelsens vegne
Tine Plougheld.
Formand FBU-Syd.

Program for dagen:
Kl. 09:15

Dem der skal med bussen fra Odense mødes ved turistbusholdepladsen på Dannebrogsgade,
5000 Odense C..

Kl. 09.30

Afgang fra Odense Banegård.

Kl. 10:30

Dem der skal med bussen fra Vejle mødes på Vejle Banegård, Borgervold, 7100 Vejle.

Kl. 10:45

Afgang fra Vejle Banegård.

Kl. 12:00

Forventet ankomst til Den Gamle By, hvor der vil være tid til at gå rundt på egen hånd

Kl. 12:05

Vi mødes ved indgangen til Den Gamle by, vi vil stå med en hvid FBU paraply.

Kl. 17:00

Den Gamle By lukker.

Kl. 17:10

Afgang fra Den Gamle By mod Vejle.

Kl. 18:20

Forventet ankomst til Vejle, hvor vi spiser aftensmad.

Kl. 18:30

Aftensmad-

Kl. 19.25

Vi tager afsked med dem der ikke skal med bussen og ønsker dem glædelig jul og godt nytår.

Kl. 20:30

Afgang mod Odense.

Kl.21:40

Forventet ankomst Odense Banegård samt tak for i dag og glædelig jul og godt nytår.

BEMÆRK skulle der – mod forventning – komme restriktioner på grund af
Covid 19 eller andet, skal disse naturligvis overholdes på hele turen.

