
Sille og Sigurd - det vilde westen
Lørdag d. 25. september
2021

Kl. 10:00 til 15:00
På Sletten

“YEEEHA” hylede Sille. Hun rakte
er lille guldklump i vejret.
“Må jeg se?” sagde Sigurd.
Sille og Sigurd var i Amerika. De
besøgte onkel Timothy.  Onkel
Timothy var guldgraver.
Det passede ikke onkel Timothy,
at Sille fandt det første stykke guld. “Begynder-held” fnøs han.
Men Sille var ligeglad. Hun dansede rundt.
Det viste sig at være Silles heldige dag. Hun fandt mange

guldstykker.
Sille og Sigurd faldt sig søvn ved bålet
den aften. Ved siden af dem vågede Jake.
Næste dag red de videre. Der kom en
cowboy til syne. Han jagtede en ko.
“Halløj” råbte Sille til cowboyen. “Howdy”
råbte cowboyen tilbage.
Vil I hjælpe mig med at drive kvæget
sammen?
“Ja det vil vi gerne” sagde Sille og Sigurd i
munden på hinanden.



Program
10:00 Velkomst
10:30 Aktiviteter
11:30 Frokost - aktiviteterne lukker.

Frokosten indtages der hvor i er.
12:15 Aktiviteterne fortsætter
14:00 Kage, saft, kaffe v. scenen
14:30 Afslutning med andagt v. scenen
15:00 Farvel og på gensyn næste år.
15.01 Mulighed for at gå rundt på Sletten

Medbring
Madpakke og drikkevarer til frokost
Godt humør, kop til saft / kaffe

Pris
90 kr. for børn over 4 år.
20 kr. for forælder og leder over 18 år, for kaffe og kage
Børn under 4 år er gratis

For denne fantastiske dag, fuld af
oplevelser sammen med friske unge
mennesker.

Frilufts forretningen Friliv:
Er ved Det nye Sletten

Husdyr
Der må ikke medbringes hunde eller andre dyr
på  Slettens område.

Adresse: ”Det Ny Sletten”, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Kørsel på Slettens område: Der er mange på Sletten, derfor skal
der udvises særlige hensyn i forbindelse med bilkørsel, der må
derfor højst køres 30 km/t på Slettens område.

Parkering: Sille og Sigurds parkeringsplads på Prærien. - se
kortet.
For at komme til parkeringspladsen følg skiltene til
parkering

Vi glæder os til en dejlig dag sammen med jer.


