
 

Kjære alle foresatte!  
 

 
Årets sommertur med Ungdomskoret Respons går til Sverige.  

 
Turen i år går altså til Sverige, nærmere bestemt til den idylliske øya Saltö og Saltögården, like 
sør for Strömstad. Stedet drives i dag av familien Hyttedalen fra Drammen. Dere finner mer 
informasjon om Saltögården på nettsidene ved å trykke her. 

På veg til Strömstad, må vi ha en overnatting. Dette blir på Storstua Omsorgs- og konferanse-
senter som ligger i Røyken på Hurumlandet.  

 
Vi reiser rett etter skoleslutt, lørdag 20. juni og er hjemme på Emblem torsdag 25. juni. 

  
4490,- pr. kormedlem⃰. 

Søskenrabatt: 3990,- (for barn nummer 2, 3, osv.) 

Dette inkluderer reise, det meste av måltider, overnatting, samt inngangsbillett til Liseberg i 
Göteborg (verdi ca. 500,-). Lunsj første reisedag oppfordrer vi hver enkelt smøre med 
hjemmefra. Lommepenger kommer i tillegg. 

⃰ Å være med Ungdomskoret Respons på tur skal være mulig for alle medlemmene! Vi 
ønsker at prisen skal være så lav som mulig og ikke til hinder for å kunne være med på 
turen. Koret vil derfor gi barn fra familier hvor en eller begge forsørgere er uten jobb eller 
uføretrygdet, samt eneforsørgere, en prisreduksjon på 1000,- for første barn, og 500,- for 
hvert av de øvrige barna. Vi ber dere være frimodige og ta kontakt med noen av oss i 
voksentemaet for nærmere opplysninger. 

 
Lørdag 20. juni: Avreise med buss fra Emblem Bedehus1. Ankomst Storstua Omsorgs- og 
konferansesenter lørdag kveld. (Vi planlegger konsert i Oslo-området denne dagen) 

Søndag 21. juni: Frokost og avreise fra Storstua. Konsert planlegges enten på Koster eller i 
Strömstad kirke. Ankomst Saltögården ca. klokken 2000. 

Mandag 22. juni: "Hjemmekos" på Saltögården – bading, spill og lek. 

Tirsdag 23. juni: Bydag i Strömstad – St. Hans-feiring (Midtsommeraften) på Saltögården! 

Onsdag 24. juni: Liseberg, Göteborg. 

Torsdag 25. juni: Hjemreise – middag og en god pause i Gudbrandsdalen et sted. Hjemme på 
Emblem ca. 2000. 

Voksenleder Rune Abelseth vil som vanlig være bussjåfør. Vi har leid en stor turistbuss, men 
dersom interessen blir stor, setter vi opp en buss til.  

 
1 Nærmere detaljer omkring program, avreisetidspunkt og reisemål etc., kommer senere. 

SOMMERTUREN 2020 – Ungdomskoret Respons 
 

Hvor: 
 

Når: 
 

Pris: 
 

Reiserute og transport: 
 

http://www.saltogarden.se/
https://storstuaok.no/
https://storstuaok.no/
https://www.liseberg.se/


 

 

 
Alle voksenlederne blir med på turen, så sant vi kan dette. I tillegg har vi hatt tradisjon for at 
noen ektefeller har vært med på turen. Normalt har vi vært ca. 10 voksenledere. 

 

 
Påmelding skjer ved å åpne skjema som dere finner her. Frist for påmelding er 1. april. 

 

 
Dersom noen har spørsmål eller behov for å snakke med noen av oss i voksenteamet, er det 
bare å ta kontakt. Dere finner kontaktinformasjon på våre hjemmesider her. 

Vi gleder oss stort til å være med alle disse flottene ungdommene på tur! 

 

Med vennlig hilsen  

Voksenteamet i Ungdomskoret Respons 

Hvem blir med: 
 

Påmelding: 
 

Kontaktinformasjon: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgoZNiWrd3QP8oRF4w23ht36tOroI721g8b84B5oezLxPN9w/viewform
http://www.ungdomskoret.com/sider/om-respons/voksenledere-i-respons/188/

