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Kan du huske julen, da du var barn? Duften af nybagte 

småkager, juletræet, der lugtede af skov og harpiks, 

julekalenderen, nisserne, der kom på besøg eller måske din 

families helt egen juletradition?

Tag på 14 dages rejse i julens verden sammen med de andre 

elever når Djurslands Folkehøjskole holder 

”Jul på den gamle højskole”.

Som en del af jule-kurset skal vi også til juleforestilling på 

Århus Teater.

Hvad juleforestillingen bliver i 2020 ved vi ikke endnu, men 

sidste år var det ”Pagten”, og tidligere har det været ”Den 

uendelige historie” og ”Narnia” – store oplevelser i et flot 

teater. Vi opdaterer folderen i juni 2020 når vi ved hvad de 

spiller…



Når du kommer vælger du to aktiviteter som du arbejder på 

de dage hvor der ikke er fælles-undervisning. 

Du kan vælge mellem julemusik, julemad, julepynt, 

nisselandskab eller juledekorationer.

Fællesaktiviteterne er udflugter, julemotion og højskoleliv med 

historier og gamle julelege.

Der bliver selvfølgelig plads til en hyggelig

julefrokost undervejs, og vi slutter forløbet

af med et brag af en juletræsfest den sidste 

dag!

Tilmelding 
Ja, jeg vil gerne tilmeldes jul på den gamle højskole

29. November – 12. december 2020

Navn _________________________________________

Adresse _________________________________________

Postnr __________ By ____________________________

Telefon _________________________

E-mail _________________________________________

Evt. Kontaktperson

Navn _________________________________________ 

Telefon _________________________

Email _________________________________________
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Pris 
Prisen for de to uger er 3.900 kr. inkl. tilmeldingsgebyr

Dato og tid
Ankomst søndag d. 29. november kl. 15

Afrejse lørdag d. 12. december kl. 10

Transport 
Du kan tage bussen til Tirstrup (3 km) eller letbanen til 

Kolind (9 km). Bestil evt. flextaxa tlf. 8740 8300.

Tilmelding
Indsend tilmeldingsblanketten, ring på 87529120, eller skriv 

til post@djfh.dk og indbetal tilmeldings-gebyret på 500 kr til 

konto 9004 0003633918 eller mobile pay 76470.

Du er først tilmeldt når du har modtaget en bekræftelse.

Djurslands Folkehøjskole

Drammelstrupvej 15, Tirstrup

8400 Ebeltoft
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