
 
 
 
 
Vinterturen går igen i år til Øm-Borgen ved Gl. Ry. 

Turen finder sted fra den 31.januar – 2. februar og formålet med turen  

er at spille en masse musik,og hygge sig sammen. 

Vi mødes ved skolen og pakker traileren, hvorefter vi selv skal køre til  

Øm-Borgen, Lindholmvej 13, 8680 Ry 

Det er vigtigt at alle orkestermedlemmer deltager i turen, da den danner  

basis for hele årets arbejde. Ligeledes er det vigtigt for  

orkesterets sammenhold at alle er med, så de får muligheden for at lære  

hinanden at kende på tværs af alder og intrumentgrupper.  

 

Mødetid:   Fredag den 31. januar kl. 17.00 
Afhentning/Koncert:  Søndag den 2. februar kl. 14.30  
 
Turen koster 400 kr. pr. deltager. Beløbet vil blive opkrævet over  

kontingentet. 

Program for turen samt huskeliste findes indeni denne folder. 

Turen ledes af Anne Sophie og bestyrelsesmedlemmer. 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte  

bestyrelsen. 

 

Nedenstående tilmeldings talon bedes afleveret til Anne Sophie eller et  

bestyrelsesmedlem senest tirsdag den 21. januar 2020 

eller tilmeld dig via hjemmesiden http://hso-musik.dk   . 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

---------------------------------klip---------------------------------- 
 
Jeg deltager naturligvis i vinterturen     ______ 

 
Øvv, jeg kan desværre ikke deltage      ______ 

 

Navn__________________________________ 

 
   

             
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterturen går i år til 
Øm Borgen ved Gl. Ry. 

 
Mødetid på skolen: fredag den 31. januar kl. 17.00 

Koncert for forældre søndag den 2. februar kl.14.30 
Vintertur slut efter forældre-koncert ca. kl. 15:00 

 

 

 

Til orkestermedlemmerne 

  og forældrene. 
 

http://hso-musik.dk/


 
 
 

 

Program for vinterturen 31. januar – 2. februar 2020 
til Øm-Borgen Lindholmvej 13, 8680 Ry. 
 
Fredag den 31/1   

17.00 Møde på Hovedgård skole, pakning af trailer 

 17.30 Afgang til Øm-Borgen - Egen transport 

 18.00 Indkvartering 

 19.00 Spisning (Ole laver mad) 

 19.30 Øvning I 

 21.30 Forfriskning + kage 

 21.45 Hvordan synes vi det går i HSO-Debat 

 
Lørdag den 1/2  

08.00 Morgenaktivitet 

 08.30 Morgenmad 

 09.00 Øvning II 

 10.30 Fri 

 11.00 Øvning III 

 13.00 Frokost + pause 

 15.00 Kaffe og kage 

 15.30 Øvning IV 

 18.00 Omklædning 

 19.00 Spisning 

 20.30 Fælles hygge 

 

Søndag den 2/2  
09.00 Morgenmad 

 10.00 Øvning V 

 12.30 Frokost 

 13.30 Oprydning, rengøring af værelser 

 14.30 Koncert for forældre 

Vintertur slut efter koncert – Egen hjemtransport 
   

 

Ændringer vil kunne forekomme 
Hold dig orienteret 

 

      !! HUSK – Egen transport til / fra Øm-Borgen !! 
 

Huskeliste/Bagageliste 
 

• Sovepose & lagen eller dyne & lagen. 

• Sygesikringsbevis 

 

• Alle noder, nodeholdere, nodestativer og remme 

• Instrument 

• Olie til blæseinstrumenter 

• Pudseklud til instrument 

• Ørepropper 

• Vandflaske/drikkedunk 

 

• Varmt udendørs tøj 

• Solidt udendørs fodtøj 

• Sweater / varm trøje 

• Nattøj 

• Hjemmesko 

• Toiletsager 

• Håndklæde 

• Evt. medicin * 

 

• Bordtennisbat og – bolde, fodbold-aftal hvem og hvad. 

• ”Festtøj” til lørdag aften jf. turens tema. 

 

Der henvises til www.hso-musik.dk hvis der ønskes kontakt til 

bestyrelsen – der står telefon nr. 

 

*Orkesteret medbringer en medicinkasse med plaster, gazebind, jod, 

hovedpinepiller og køresygetabletter etc. 

 

http://www.hso-musik.dk/

