
Busselskaber der afhenter: 
Broager: GF Busser. Tlf. 7445 9570 
Solgården: Svaneke Nexø Bustrafik. Tlf. 5649 3030 
 
Takster lederbil og rådighedsbeløb: 
Broager: 2.000 kr. 
Solgården: 1.500 kr.  
Rådighedsbeløb til udflugter m.m.: 400 kr. 
 
Sengetøj: 
Der er sengetøj til eleverne. 
Der er sengetøj og håndklæder til lederne.  
 
Falck: 
Vi har abonnement hos Falck så i tilfælde af uheld hvor 
der er brug for transport til f.eks. skadestue skal Falck 
bruges.  
Abonnementsnummer: 100 937 00 
Assistance tlf. nr.: 70 10 20 30 
 
Spisetider & maden: 
Spisetiderne er normalt klokken 08.00, 12.00 og 18.00. 
Maden almindelig god og sund daglig kost med 
grønsager. 
Normalt serveres der kold mad til frokost og varm mad 
til aftensmad. 
Til lederne serveres én øl eller ét glas vin til frokost og 
aftensmad. 
På ture kan lederne få betalt kaffe med brød/kage mod 
aflevering af kvittering til køkkenlederen. 
Har holdet brug for madpakker smøres de af holdet selv. 
Eventuelle afvigelser skal aftales med køkkenlederen. 
 
Rygning: 
Alle kolonierne er røgfri.  
 
 
 
 
 

Praktiske forhold på kolonien: 
Køkkenlederen har ansvaret for koloniens renholdelse 
og står for alt vask. 
Men -   
Lederværelser og lederstuer ordnes og ryddes af 
lederne selv. 
Elevernes værelser ordnes og holdes af eleverne selv. 
Spisestue fejes af eleverne hver dag. 
Eleverne deltager efter aftale med køkkenlederen i 
borddækning og oprydning efter måltiderne. 
Inden et hold rejser hjem, kontrollerer lederne at der er 
ryddeligt alle vegne hvor holdet har opholdt sig. 
Soveværelser, gange, badeværelser og opholdsrum skal 
fejes samt alt affald fjernes, så køkkenpersonalet kan 
komme til at gøre rent. 
 
Lederne fører under opholdet tilsyn med at kolonien og 
dens inventar ikke lider overlast. 
 
3 regler ophold på kolonierne: 
 

1. Du skal passe på vores kolonier. Hvis du 
ødelægger noget, skal du erstatte det. 

2. Du må kun forlade koloniens område med 
tilladelse fra lederne. 

3. Du må kun bade med tilladelse fra lederne. 

 
 

 
Spørgsmål vedrørende feriekolonierne til: 

Kenneth Knigge 
Mobil 40 28 17 60 

E-mail: kekn@gentofte.dk 
Web: gentoftekolonierne.dk 

 

 
 

 

ORIENTERING TIL LEDERNE OM 
GKL`S FERIEKOLONIER 

 

 

Kolonierne finder sted på en GKL`s  Feriekolonier. 
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Rejsen til og fra kolonierne: 
Broager: GF Busser kører hold og bagage fra skolen til 
kolonien. Modsat på hjemturen. 
 
Solgården: Med Bornholmerbussen fra København til 
Ystad. Herfra sejles med Bornholmstrafikken til Rønne. 
Fra Rønne kører Svaneke Nexø Bustrafik hold og bagage 
til kolonien. Modsat på hjemturen. 

 

 

 

 



BROAGER 

 

Gåsbjergvej 12A, 6310 Broager. Tlf. 74 44 16 41. 
 
Kapacitet: 
89 personer (77 elever og 12 ledere) fordelt på: 
6 elevværelser med hver 6 senge og eget bad og toilet. 
6 elevværelser med hver 4 senge og eget bad og toilet. 
1 elevværelser med 3 senge med fælles bad og toilet. 
1 sovesal med 14 senge med fælles bad og toilet. 
3 lederværelser med hver 2 senge og eget bad og toilet. 
3 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og 
toilet. 
 
Faciliteter: 
1 spise- og skolestue. 
1 elevopholdsstue  
1 lederstuer. 
1 aktivitetsrum. 
 
Aktiviteter: 
Fodboldbane 
Volleyballbane 
Bordtennis 
Bordfodbold 
 
 

SOLGÅRDEN 

 

Turistvej 31, Snogebæk, 3730 Nexø. Tlf. 56 48 80 66. 
 
Kapacitet: 
89 personer (78 elever og 11 ledere) fordelt på: 
13 elevværelser med hver 6 senge og eget bad og toilet. 
2 lederværelser med hver 2 senge og eget bad og toilet. 
3 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og 
toilet. 
1 lederværelser med 1 seng med fælles bad og toilet. 
 
 
 
Faciliteter: 
1 spisestue 
1 skolestue. 
1 elevopholdsstue  
1 lederstue. 
1 aktivitetsrum.  
 
Aktiviteter: 
Fodboldbane  
Volleyballbane 
Bordtennis 
Bordfodbold 

VESTERHAVSGÅRDEN 

 

Nørlev Strandvej 460, 9800 Hjørring. Tlf. 98 96 81 17.   
 
Kapacitet: 
63 personer (48 elever og 15 ledere) fordelt på: 
6 elevværelser med hver 4 senge og eget bad og toilet. 
2 elevværelser med hver 4 senge og 8 elevværelser med 
hver 2 senge med fælles bad og toilet. 
7 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og 
toilet. 
1 lederværelser med 1 seng med fælles bad og toilet. 
 
 
Faciliteter: 
1 spise- og skolestue. 
1 elevopholdsstue med TV. 
1 lederstue. 
1 aktivitetsrum.  
 
 
Aktiviteter: 
Fodboldbane 
Volleyballbane 
Bordtennis 
Bordfodbold 


