
Kære Beds
te!

Hvordan 
har du det? J

eg 

har det
 sååå g

odt! Siden 

i mandags 
er jeg p

å lejr i 

Haus Quickborn
, hvor j

eg 

allerede
 har op

levet rig
tig 

meget :o)
! I går var

 vi ved 

strande
n, hvor 

vi fløj med 

drager. 
Maden he

r smager 

rigtig go
dt - næ

sten lig
e

så himmelsk, so
m hjemme

hos dig
 Bedste

!

Til Bedst
e

Grønneve
j

6200 Aabenraa
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KRUSÅ · DANMARK

Hej allemine kære!
Sol, afslapning og venlige

Seminardeltagere ledsager 

mig her i Haus Quickborn, 

beliggende i den skønne 

natur ved Flensborg Fjord

Jeg nyder hver 
eneste dag

Familie Petersen

• KURSUS
• KONFERENCE
• WEEKENDSEMINAR
• FAMILIE-/NETVÆRKSMØDER

• LEJRSKOLEOPHOLD
• FERIE OG REKREATION

Du er altid hjertelig velkommen
til at kontakte os for yderligere 
oplysninger:

HAUS QUICKBORN
Fjordvejen 40, Kollund, DK-6340 Kruså
Telefon +45 74 67 88 27
hausquickborn@bbsyd.dk

Vestergade 30
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 62 18 59
grundt@sozialdienst.dk

KRUSÅ · DANMARK

KRUSÅ · DANMARK

HAUS QUICKBORN
- mit i den skønne natur ved Flensborg Fjord

HAUS QUICKBORN
- udgangspunkt for naturoplevelser ved skov og strand

HAUS QUICKBORN
- den herligste badestrand - lige for enden af haven



RAMMER

Haus Quickborn byder på ideelle 
rammer til en konference, et kursus, 
lejrskoleophold eller blot til afslapning. 
Huset har plads til grupper på mellem 
10 og 40 personer og op til 60 personer 
der ikke ønsker overnatning.

• 2 enkeltværelser
• 15 dobbeltværelser
• 5 børne- og 6 gæstesenge
• Værelserne er med eget bad og toilet
• Lys og venlig spisesal
• Pejse- og fjernsynsstue
• Legerum i kælderen
• Aktivitetsrum på 2. sal
• Undervisningslokaler
• Handicapvenlig: Stier med belægning, 
 elevator forbinder alle 3 etager

KURSUS

Når De lejer Haus Quickborn, dis-
ponerer De også over to moderne, 
velindrettede undervisningslokaler ud-
styret med bl.a. beamer, diasfremviser, 
multimedieudstyr m.v. Der er trådløs 
internet i hele huset.

BØRNEHAVER / SKOLER

Der er virkelig tænkt på børnene; 
spændende legeplads, børnevenlig 
badestrand med badebro, boldbane til 
hånd- og fodbold, grill- og bålplads 
samt masser af indendørs aktivitets-
muligheder.

BELIGGENHED

Beliggende midt i et af Danmarks 
smukkeste og mest alsidige landska-
ber er Haus Quickborn det ideelle 
udgangspunkt for naturoplevelser ved 
skov og strand.

• Terrasse
• Boldbane
• Skov til leg og vandreture
• Herlig badestrand
• Legeplads

KRUSÅ · DANMARK

Til alle, der ikke kunnekomme med :o)
For hvem kunne ikke tænke sig, at nyde livet fra morgen til aften? Sammen med alle mine klassekam-merater har jeg sjove og oplevelsesrige dage, her i det sydlige Danmark!Her er bare så skønt!

Til mor og far og 
mine 2 brødre

SPISESAL

ELEVATOR FORBINDER 3 ETAGER
AKTIVITETSRUM

VÆRELSER MED EGET BAD OG TOILET

ENKELT- OG DOBBELTVÆRELSER


