
1. AKTIV SOMMER badminton med sjov og vandkamp 

Kom og spil badminton sammen med andre børn og unge – Aktiviteten er både for dig, som ikke har spillet 
før og dig, som har spillet før, og er for alle børn og unge i 0.-8.kl. Vi spiller i Torebyhallen, og laver nogle 
sjove aktiviteter undervejs. Hvis solen skinner, kan det være vi slutter af med en vandkamp udenfor. Der 
plads til 24 børn og unge 

Sted: Torebyhallen, Gl. Landevej 17, 4891 Toreby 

Hvornår: tirsdag d. 7. juli 2020 kl. 14:30-16:30 

Medbring fyldt drikkedunk, indendørs sko og ketcher, hvis man har. Tag også et håndklæde og lidt tørt tøj 
med (til brug efter vandkamp) 

Pris: Det er gratis at deltage. Undervejs får du frugt og is 

Hvem er vi: Lene P Petersen / træner og Dorte Fabricius / hjælpetræner og kontaktperson 

Tilmelding: Skriv til Dorte Fabricius på sms 21721757 eller mail formand@tsg-toreby.dk senest fredag d. 3. 
juli kl. 18:00 

      

 

 

2. AKTIV SOMMER i Labyrint Lolland-Falster med Toreby Sundby Gymnastikforening 

Paratviden, samarbejde, aktivitet og hygge er på programmet i Labyrint Lolland-Falster. Aktiviteten er for 
alle børn og unge i 0. – 8. kl. og vi er så klar til et par sjove og udfordrende timer sammen med dig. Helt 
særlig åbningstid kun for Aktiv Sommer deltagere, så der er masser af plads og højt til loftet. Der plads til 25 
børn og unge. 

Sted: Labyrint Lolland-Falster, Niels Clausensvej 2b, 4891 Toreby 

Hvornår: onsdag d. 8. juli 2020 kl. 17-19 

Pris: Det er gratis at deltage. Broen Guldborgsund har nemlig valgt at donere et beløb, der dækker entre i 
Labyrinten for alle deltagende børn og unge, sådan så alle kan have mulighed for at deltage.  

Forplejning: Der er gratis frugt og is til alle.  

Medbring gerne en fyldt drikkedunk, praktisk fodtøj og tøj, som du kan bevæge dig i. 

Tilmelding: Skriv til Dorte Fabricius på sms 21721757 eller mail formand@tsg-toreby.dk senest fredag d. 3. 
juli kl. 18:00. Se mere om labyrinten på www. labyrint-lollandfalster.dk 

 

   


