
 

 

 
 

Odense den 21. april 2022 

 

 

FBU-Syd     

 v/ Tine Plougheld 

 Tlf. 28 89 04 78 

 Mail: tine@fbu-syd.dk 

 

Så skal vi på ferietur med egne børn!!! 
 

 Hvornår?   Fra lørdag den 9. juli 2022 kl. 15:00 – lørdag den 16. juli 2022 kl. 

10:00 

    FBU-Syd har lejet en bus der kører os fra Odense banegård til 

Daneborg og retur til Odense. ´Dog med mulighed for opsamling 

ved Fredericia banegården (bagsiden af bygningen) 

   Se side 3 for nærmere info, hvis i skal med bussen. 

 

 Hvor skal vi hen?  Daneborg, Gludvej 4A, 7130 Juelsminde 

 

 Hvad koster det?  FBU-Syd betaler bussen, opholdet, mad og drikkevarer til maden 

     samt kaffe og the. 

     ALT andet betaler du/i selv. 

 

 Tilmelding?  Til Tine på tlf. 28 89 04 78 eller mail tine@fbu-syd.dk senest den 

30. maj 2022 kl. 20:00.  

    Oplys antal voksne og antal børn samt børnenes navn & alder. 

Samt hvor man stiger på bussen – eller om man kører selv. 

    Du/i kan også få yderligere oplysninger hos Tine. 
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 Særlige forhold?  Der er plads til max 44 personer i hytten og i bussen, så vil du/i 

     være sikker på at komme med, så skynd dig/jer at tilmelde 

     dig/jer. 

 Vi benytter først til mølle–princippet – når de 44 er nået,  

skriver vi folk på venteliste.  

Forældre der deltager med egne børn under 18 år vil have 

fortrinsret, men man kan godt deltage uden at have sit 

barn/børn med, hvis der er plads. 

  

Af hensyn til planlægningen af maden, så oplys venligst om du/i 

eller dit/jeres barn/børn har nogen former for fødevareallergi 

ved tilmeldingen. 

 

Da vi er mange mennesker samlet er en god håndhygiejne et 

must, vi sørger derfor for masser af håndsprit. 

 

 
 Bemærk dette arrangement kræver at dit /jeres medlemskab for 2022 er betalt for at deltage. 

 Der er kun plads til 44 deltagere, hvorfor vi bruger først til mølle princippet. 

 

Får du dette brev gennem den institution dit/jeres barn bor på, er institutionen medlem og du/i 

kan deltage på lige fod med personlige medlemmer. 

Tilmelder du/i ved et institutionsmedlemskab, bedes dette oplyses ved tilmeldingen.  

 

 

 På bestyrelsens vegne 

  

 Tine Plougheld 

 Formand FBU-Syd. 

 

 

 Se yderligere informationer på næste side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærmere information til turen den 9. – 16. juli 2022 

FBU Forældrelandsforeningen, Region Syddanmark 

 

• I FBU Forældrelandsforeningen, Region Syddanmark er man barn, når man er under 18 år. 

 

• Er dit/jeres ”barn” over 18 år og ønsker at deltage sammen med sine yngre søskende, kan 

”barnet” tegne et medlemskab af FBU– som så skal være betalt for at kunne deltage. 

 

• Dem der skal med bussen fra Odense mødes ved turistbusholdepladsen Dannebrogsgade, 5000 

 Odense C kl.12.45.  Bussen kører præcis kl. 13.00.  

Bent Fischer vil stå ved bussens holdeplads. Bent kan kendes på at han har en hvid paraply 

med FBU-Syd, stående på med pink skrift. 

 

•  Dem der skal med bussen fra Fredericia mødes bag Fredericia banegård, mødes kl. 13.40. 

Bussen kører præcis kl. 13.55. 

 

• Forventet ankomst Daneborg d. 9. juli 2022 kl.15.00. Hvor Tine, Dorte, Jette,  Henrik og 

Heine står klar til at tage imod jer. 

 

• Bemærk at bussen ikke kan kører helt op til Daneborg, der vil være en gåtur på markvej ca. 

300 meter. 

 

• Der skal medbringes dyne, hovedpude (med betræk), lagen, håndklæde, badetøj, tøj, 

toiletsager og udendørs- og indesko. Og hvad man mener man får brug for. 

 

• For dem der kommer i egen bil: det er desværre ikke tilladt at parkere ved Daneborg 

(brandfare).  Bilen skal parkeres på p. pladserne oppe på landevejen. 

Man må selvfølgelig godt af- og på læse ved Daneborg. 

 

• Bestyrelsen har besluttet at det er en ferie, med begrænset brug af mobil, tablet, iPad og 

lignende, hvorfor disse skal være lydløse og kun bruges i nødstilfælde. Har man brug for en 

pause, hvor disse skal bruges, gøres dette på værelset. 

 

• Vi har forskellige spil med, ligesom vi håber på godt vejr, så vi kan lave bål og bage snobrød 

så må vi håbe der kommer nogen der har forstand på dette. 

 

• Man kommer til at bo sammen som familie – med mulighed for at man skal dele værelse med 

en anden familie (afhænger af antal deltagere). 

 

• Da der ikke er personale på Daneborg, skal vi alle hjælpe til med de gøremål der er – også 

børn/unge. Derfor vil bestyrelsen – efter tilmeldingsfristen - udarbejde en plan for hvem der 

gør hvad hvilke dage. Der vil – hvis muligt – være minimum en dag i ugens løb, hvor alle i 

samme familie ikke får opgaver. 

 

• Afgang fra Daneborg d. 16. juli 2022. Bussen kører præcis kl. 10.00 

 

• Forventet ankomst Fredericia banegård kl. ca. 11.00  

 

• Forventet ankomst Odense banegård kl. 12.00. 

 


