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1. halvår 2019 
 

Januar   

VG lukket Fredag 25. januar Internt kursus 

Februar   

   

Marts    

 

Forårsfest 

 

Fredag den 29. marts 

 

Kl. 14.00 – 17.00 

April   

 

Bowlingtur 

Dato ikke fastlagt, 

men bliver en fredag 

 

 

Maj   

 

1. Maj 

 

Onsdag den 1. maj 

Holder vi åbent hele 

dagen. 

Dagen efter Kr. 

Himmelfart 

Fredag d. 31. maj Lukket hele dagen 

 

Juni   

 

Grundlovsdag 

 

Onsdag 5. juni 

 

Lukket hele dagen 

 

Blå Gård 

 

Onsdag 19. juni 

 

Blå Gård festival, Svbg. 

På alle almindelige helligdage såsom Påske, Pinse, Kr. Himmelfart, 
St. Bededag, Juleaften, 1. juledag, 2. juledag og Nytårsaften og 
Nytårsdag er Værkstedsgården lukket. 
 



                  Planlagte aktiviteter i 2019 

 

OBS ferietur og heldagsture: 

I skal være opmærksomme på, at der i år ikke er ferietur i uge 24. I år afprøver vi, at alle 

brugere på VG får tilbudt to overnatninger. Det kan være i form af to gange en overnatning 

eller to sammenhængende overnatninger. Det betyder, at VG holder åbent selv om andre er 

på tur modsat sidste år, hvor vi lukkede for dem som ikke ønskede at komme med på tur. Ud 

over de nævnte ture med overnatning, vil alle få tilbudt 2 heldagsture. Heldagsturene kan 

strække sig ud over den normale åbningstid for VG. Den ene tur bliver en samlet tur for alle 

og den anden heldagstur vil som udgangspunkt blive planlagt på tværs af baserne. Den 

nærmere planlægning i forhold til turene med overnatning, vil blive afholdt i tidsrummet 

start april og med udgangen af september. Nærmere om disse ture først i 2019. 

 

2. halvår 2019 

Juli   

Sommerferie Uge 30+31 Ferielukket på VG 

 

August   

Sommerferie Uge 31 Ferielukket på VG 

September   

 

Glad Festival 

 

Torsdag d. 5. sep. 

 

Musikfestival på VG 

Oktober   

 

 

  

November   

 

Pynte til jul samt 

julebio-tur 

 

Uge 48+49 

Juleuge – pynter til jul 

samt div. forberedelser  til 

Åbent Hus 

December   

 

Åbent Hus 

 

Torsdag d. 5. dec. 

 

 

Julegudstjeneste 

 

Dato ikke fastsat pt. 

 

 

Juleferie 

 

Mandag d. 23. dec 

Fredag d. 27. dec 

Mandag d. 30. dec 

Lukkedage i julen og 

nytår. Vi starter igen  

2. januar 2020. 


