
PÅ EN AF VORES 
VOJENS WEEKEND’ER

Oplev VGIE



Er du til

• En enestående og anderledes oplevelse?
• Fodbold, håndbold, badminton, spring, rytme eller kunstskøjteløb?
• Sjov og hygge samt en tur i stortrampolinen?
• Og vil du møde nye venner?

Så er VOJENS WEEKEND på VGIE noget for dig!

VOJENS WEEKEND er for dig, der er 10-14 år, og som kunne tænke sig at prøve 
et døgn på efterskole. Du vil komme til at prøve kræfter med vores forskellige 
linjefag, med hjælp fra vores linjelærere og linjeelever, og andre alternative 
aktiviteter, som vi skal hygge os med. 
Vi starter weekenden med at byde velkommen i spisesalen, og så får du en 
rundvisning på skolen sammen med vores elever og lærere, og bliver indkvarteret 
i sportshallen, hvor I alle kommer til at overnatte.
Vi spiser alle måltider sammen i spisesalen – og imellem måltiderne er der tid til 
træning af dit valgte linjefag, lege og masser af aktiviteter, for eksempel i vores 
store springsal, hvor du rigtig kan slå dig løs. 
Vi slutter VOJENS WEEKEND af med enten en kamp eller en opvisning, alt efter 
hvilket linjefag du har valgt. Når kampen eller opvisningen er slut, er vi nået dertil, 
hvor vi skal sige tak for denne gang, og så har du fortjent din helt egen VOJENS 
WEEKEND t-shirt. 



Lyder det som noget for dig? 
Vælg den linje, der interesserer dig mest, og få en uforglemmelig oplevelse. 
Vi glæder os til at se dig!

Spring 1:  7.-8. december 2018

Spring 2:  8.-9. december 2018

TeamGym:  8.-9. december 2018

Rytme:   14.-15. december 2018 

Kunstskøjte:  14.-15. december 2018

Håndbold:  1.-2. februar 2019

Badminton:  1.-2. marts 2019
Fodbold:  29.-30. marts 2019

Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 7454 1129 eller vgie@vgie.dk

Få de fedeste  
oplevelser for kun 

200,-



Skynd dig!

Der er begrænsede 
med pladser, og man 
tilmeldes efter først til 

mølle-princippet.

VOJENS GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE  ·  UNGDOMSSKOLEVEJ 8  ·  6500 VOJENS

TLF: 7454 1129  ·  VGIE@VGIE.DK  ·  WWW.VGIE.DK

TILMELD DIG VOJENS 

WEEKEND PÅ WWW.VGIE.DK


