Program for besøg af SBO fra søndag den 24. juni til onsdag den 27. juni 2007
Så er besøget fra Burgsteinfurt endeligt ved at glide på plads. Her er programmet for dagene de er her. Vi
håber, at I, forældre og medlemmer af HSO vil være med til at gøre besøget til en god oplevelse for vores
tyske gæster.

Søndag den 24. juni
16.00
Modtagelse af gæsterne på Hovedgård Skole
(parkeringspladsen ved svømmehallen) - HSO møder på
skolen kl. 15.30
Kaffe, kage og indkvartering

19.30 – 22.00

Derefter hjem til værtsfamilierne til aftensmad og
opfriskning.
SBO og HSO møder på skolen til fælles aktiviteter

Mandag den 25. juni
8.00
SBO møder på Hovedgård skole. Derefter afgang til
Horsens.
9.00 – 9.45
Koncert på Langmarkskolen
11.15 – 12.00
Koncert på Egebjergskolen, hvor Frederik går – efter
sammenpakning, spisning af madpakker.
13.00 – 14.30
Fri i Horsens for shopping
14.30
Opstilling af instrumenter på Søndergade foran det gamle
rådhus/i Horsens Bytorv, alt afhængigt af vejret
15.00 – 16.00
Koncert
16.30
Afgang mod Hovedgård Skole
17.00
Ankomst til Hovedgård Skole – hjem til værtsfamilierne.
18.00
Alle SBO’ere og HSO’ere afgang i tysk og dansk bus til
Saxild Strand, hvor vi spiser, bader og spiller bold,
viking, frisbee mm.

HSO medbringer deres
instrumenter for
modtagelse af gæsterne.
De, der skal komme med
kage har fået besked.
HSO-unge arrangerer.
Medbringer madpakke og
drikkevarer til frokost.

Husk madkurv og
drikkevarer, badetøj og
bolde. Værtsfamilierne er
meget velkomne, og kan
køre med busserne, så vidt
der er plads.
I det utænkelige tilfælde af dårligt vejr, spises hjemme hos værtsfamilierne, hvorefter vi arrangerer noget
på skolen. Det kan være fællesøvning, diverse spil og andet.
22.00
Hjemkomst til Hovedgård Skole – hjem til
værtsfamilierne.
Tirsdag den 26.
8.00
SBO møder på Hovedgård Skole. Derefter afgang til
Søvind skole
9.00 – 9.45
Koncert på Søvind skole
10.30
Afgang mod Århus
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Medbring madpakke og
drikkevarer til frokost.
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11.00 – 13.00
13.00
15.30 – 16.30
17.00
17.30
19.30
20.00 – 21.00
21.30
00.30

Fri i Århus
Afgang med bus mod Tivoli Friheden
Fri i Friheden
Koncert i Friheden
Afgang mod Hovedgård
Ankomst til Skolen – hjem til værtsfamilierne, hvor man
spiser aftensmad.
Alle SBO, HSO og familier møder i Grumstrup
Forsamlingshus.
Offentlig fælleskoncert på sportspladsen eller i
forsamlingshuset.
Fælles hygge/fest i forsamlingshuset – jam session, party
band, sangdyst mm.
Festen er slut – alle rydder op og gør rent i
forsamlingshuset inden vi tager hjem og sover.

Onsdag den 27.
8.00
SBO møder på skolen med al bagage – farvel og tak.

Generelt:
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Medbring gerne tæpper og
varmt tøj.

Husk madpakke og
drikkevarer til busturen
hjem.
Alle arrangementerne med SBO vil blive ledsaget af medlemmer af HSO-bestyrelsen.
Hvis I / jeres forældre har mulighed for at deltage i nogle af arrangementerne, er I
meget velkomne til det.

