
Så er det, endelig, tid 
til en tur til Gniben igen! 
 

d . 28 - 30 august 2015 
 

Gnibenvej 55, 4583 Sjællands Odde.  
Indkørslen er lidt før! 

 
Med hjælp fra en af stedets medarbejder, er det blevet muligt for os at komme 
op, og besøge Søværnets Våbenskole. 
 
Så nu, er det bare op til jer at kridte skoene, og få tilmeldt jer i en fart. Der skulle være plads nok 
til alle, men man ved jo aldrig helt om vi får et område, der er stort nok til alle tilmeldingerne. 

 

Programmet er meget simpelt. 

 

Fredag: Ankomst, efter kl. 15.30, hvis vejret er med os, så måske lidt fælles hygge. 

Lørdag: Udlevering af et franskbrød, pr. vogn 

 Søværnets Våbenskoles Åbent Hus arrengement, der vil være et mere udførligt 

 programmer ved ankomst. 

 Efter Åbent Hus arrangementet er der sikkert tid til fællessamling 

 og en god sludder om hvad vi har oplevet. 

 Hvis vejret er til det kan vi jo lave langbord! 

Søndag: Hjemkørsel. 
   

  ÅBENT HUS 
  PÅ 
  SØVÆRNETS SKOLE, CENTER FOR VÅBEN 
  LØRDAG DEN 29. AUGUST 2015 
  KL. 10.00 - 16.00 
  KOM OG SE HVAD VI HAR GANG I. 
  Vi slår dørene op, så I kan se hvad der 
  egentlig foregår, når der flyver små maskiner 
  rundt i luften og kanonerne larmer. 
  (Tag hensyn til din hund og lad den blive hjemme) 
  I løbet af dagen demonstrerer vi de 
  forskellige ting vi bruger til lands, til havs og 
  til himmels. 
  Vi er stolte over at kunne fortælle om vores 
  arbejde her på dette smukke sted, som vi 
  sammen med jer gerne vil værne om. 
  Der vil være mulighed for at købe mad i 
  cafeteriet med landets flotteste udsigt. 
  Det bliver en KANON dag 
  - kom og vær med. 
  SØVÆRNETS SKOLE, CENTER FOR VÅBEN 
  Gnibenvej 55, 4583 Sjællands Odde 
  Søværnet sikrer Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt 
   

  SE 

  SIDEN 

  NEDENUNDER 
   

 Der vil være et mindre stævne gebyr på kr. 50,00 pr. vogn. 

 Tilmelding til: 

 Kurt Hansen på mail: k.i.hansen@mil.comeller tlf.: 30 42 27 73 

 eller til 

 Ivan Møller på mail: :ivm@aktive-campister.dk eller tlf.: 30 63 85 65  

mailto:k.i.hansen@mil.com


 


