
 
Silkeborg Efterskole, den 14. januar 2019 

 

Kære elever og forældre 
 

 

Vi bliver 98 elever og 6 lærere, som står for turen. Fantastisk! Vi kører fra Silkeborg Efterskole 

fredag den 8. februar kl. ca. 11.00. Vi får madpakker/frugt mv. med fra skolen. Lommepenge skal 

kun medbringes til småfornødenheder, da vi er på fuld kost i alperne. 

1-euro mønter er gode at have til toiletbesøg på de tyske rastepladser. 

Vi er hjemme igen på SES torsdag den 14. februar ca. kl. 14.00, hvor vi ønsker god forlænget 

weekend. 

Det plejer at være nogenlunde sikkert med tiderne, men vi tager alligevel lidt forbehold for ændrin-

ger, da man aldrig kan vide med vejr og trafik, men så sætter vi gang i sms’erne mv.! 

 

Det gule sygesikringskort dækker som bekendt ikke mere hjemtransport i tilfælde af sygdom/uheld 

mv. Vi har derfor - for nemheds skyld - tegnet forsikring for alle. Det blå sygesikringskort kræves 

jo også nu, så det skal medbringes. 
 

 

Har I meget brug for at komme i kontakt med os, kan I ringe/sms’e til CM 

(se mobilnr. nederst) 

 

 

 

Eleverne må gerne have deres egen mobil med. Til fællessamlinger om aftenen er de naturlig-

vis på værelset. Men den kan være god at have i bjergene (ved uheld eller man er blevet væk 

fra hinanden). 

For god ordens skyld gentager vi, at det er en ”SES-tur”, hvilket betyder, at undertegnede gruppe 

sætter reglerne på hele turen. Så selv om man har betalt en stor del selv, er det skolen, der sætter 

dagsordenen. Som skrevet i første brev, er turen naturligvis røg- og alkoholfri. Vi vil til gengæld 

nyde den friske alpeluft!! 

Vi har hvert år haft en fantastisk tur med godt humør og masser af aktivitet. En oplevelse for livet - 

tør vi godt love  

 

 

Med venlig hilsen 

Izabela, Randi, Brian, Esben, Rasmus og 

Carsten (mobil 2282 7299) 

 

 

 

http://www.butik.hojmark.dk/shop/skihjelme/alpina+lips/?g=1&v=1287

