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TILMELDING TIL 

Sille og Sigurd 
Når jeg bliver stor
LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER 2019

Mødested:    kl.  

Tilbage:    kl.  

Pris fra 4 år pr. deltager 90 kr. Forældre og ledere pr. deltager 20 kr. 

Transport: kr. 

Afleveres til din leder sammen med betaling senest: Fredag d. 13. sept.

Navn:

Antal deltagere: Børn Voksne 

NÅR JEG 
BLIVER 

STOR

”Hvad 
skal du 

være når 
du bliver 

stor?”
”Sille hvad skal du være når 
du bliver stor ”spørger Sigurd. 
Sille tænker længe over 
dette spørgsmål, for der er så 
meget hun har tænkt på, at 
hun vil arbejde med. 

Sille svarer ”Jeg tror gerne 
jeg vil arbejde med børn. Jeg 
ved ikke helt om det skal 
være i en børnehave eller på 
sygehuset”

”Børn, nej tak” siger Sigurd. 
Jeg vil ud at fange tyve- 
knægte og sørger for, at der 

er ro og orden i den by, 
hvor jeg bor”

”Nej” siger Sille ”Jeg vil gerne 
være bager, jeg elsker frisk-
bagt brød.”

”Jeg vil hellere makke med 
biler” siger Sigurd 

Ja, det er svært for Sille og 
Sigurd at beslutte, hvad de 
vil være når de bliver store.  

Kom med Sille og Sigurd 
en dag på sletten og afprøv 
forskellige fag, som du kan 

overveje, om du vil arbejde 
med, når du bliver stor. 

Måske møder du en politi-
mand, en sygeplejerske, en 
pilot, en videnskabsmand, 
en pædagog, en tømrer, 
designer, en tegner, en maler, 
en brandmand, en kok eller 
en boghandler eller noget 
helt andet. 

Lørdag d. 28. sept. 2019, 
kl. 10.00-15.00 på Sletten



Program:
10.00 Velkomst 

10.30 Aktiviteter

11.30 Frokost  
 - aktiviteterne lukker. 
 Frokosten indtages  
 der hvor i er.

12.15 Aktiviteterne fortsætter  

14.00 Kage, saft, kaffe v. scenen

14.30 Afslutning med andagt  
 v. scenen

15.00 Farvel og på gensyn  
 næste år. 

15.01 Mulighed for at  
 gå rundt på Sletten

Husdyr: 
Der må ikke  
medbringes hunde  
eller andre dyr på  
Sletteområdet.

Adresse: 
”Det Ny Sletten”,  
Bøgedalsvej 16, 8680 Ry. 

Ved ankomst til Sletten hvor 
asfaltvejen bliver til grus, 
står der en kom-bare-du og 
siger hvilken vej der skal 
køres mod parkeringen. 

Parkering: 
Sille og Sigurds parkerings- 
plads på Prærien - se kortet. 

Kørsel på  
Slettens  
område: 
Der er mange på Sletten, 
derfor skal der udvises 
særlige hensyn i forbindelse 
med bilkørsel, der må derfor 
højst køres 30 km/t på  
Slettens område.

Medbring
Madpakke og drikkevarer til frokost
Godt humør, kop til saft / kaffe

Pris
90 kr. for børn over 4 år.
20 kr. for forælder og  
leder over 18 år, for kaffe og kage.
Børn under 4 år er GRATIS

For denne fantastiske dag,  
fuld af oplevelser sammen  
med friske unge mennesker. 

Frilufts  
forretningen:
Er ved Det nye Sletten

Vi glæder os 
til en dejlig 
dag sammen 

med jer! 


