
Familiesensommerstævne 7 - 9 august 2015 

I Region Midt 

 
Så er det tid til at tænke på deltagelse i årets stævne. Det foregår i og ved 

Langå Skole, og med denne hilsen får I: 

- foreløbigt stævneprogram 

- tilmeldingsskema 

- eksempel på hvordan skemaet udfyldes  

-   mulighed for nødcamping på grønne områder ved Langå Skole 

-   mulighed for logi på Langå Skole ( medbring selv sengelinned og underlag ) 

- danseworkshops både for børn og voksne 

- legestuer fredag og lørdag (også for børn) 

- fælles morgenbord lørdag og søndag. Sang, dans og hygge søndag morgen. 

Husk sangbog 

 

Nødcamping: Ved skolen. Biler må ikke findes på pladsen under stævnet, 

autocampere undtaget. Da brandmyndighederne forlanger, at telte og teltvogne ikke 

må være mellem campingvognene, er det vigtigt, at vi ved, hvad I kommer med. 

Skriv T for telte eller C for campingvogne og teltvogne på tilmeldingsskemaet. 

 

Fra stævneudvalgets side opfordrer vi kraftigt til, at alle foreninger tager fane med, 

så vi kan få en rigtig festlig stævneåbning. 

Så husk at sætte det ekstra kryds på tilmeldingsskemaet.  

 

Stævnematerialet bliver ikke sendt ud forud for stævnet, men udleveret ved 

ankomsten. Tag gerne en kopi af tilmeldingskemaet til eget brug, så I kan huske, 

hvad I er tilmeldt. 

 

Ved overførsel via netbank, skal betaling ske til: 

Sparekassen Vendsyssel: 9070 – 6 205 603 512. Husk at skrive, hvem afsender er. 

 

Kørsels anvisning: Skolens adresse er Gydevej 3, 8870 Langå. (kan evt. skrives ind i 

GPSen  ) 

Der vil være skiltet med STÆVNE ved skolen. Indkørslen til skolen ligger tæt ved 

rundkørsel Gydevej/Randersvej på rute 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mad 
 

Aftens mad fredag og lørdag kan købes. Skal bestilles og betales sammen med tilmelding 

 

Menu 
 

Fredag:   Farseret let røget kyllingebryst, kartoffelkage, grøntsager, 

                                    sauce og salat 
 

Pris  80,00 kr. 
 

 

Lørdag:  Kalvesteg med grøntsager, ristede kartofler, sauce,  

  sensommersalat og dessert 

 

Pris  100,00 kr.  

 

 

 

 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser 

 

 

 

 

 

  Vi ses   


