


Sammenholdet og 
engagementet på skolen er 

fedt! De ansatte er også med 
på noget sjovt indimellem, 

fx temadagene i kantinen og 
idrætsdagene.

SARA
Elev fra 3.F



VI ÅBNER DØREN TIL 
ET FÆLLESSKAB, 
HVOR ELEVERNE KAN 
OPBYGGE STÆRKE 
FAGLIGE 
FUNDAMENTER

Som elev på Rosborg bliver du en del af et svimlende 
ambitiøst fællesskab. 

Du kommer til at arbejde en del med fag og lektier, og du 
har stor mulighed for at få indflydelse på undervisningens 
tilrettelæggelse og på de aktiviteter, der foregår. Du har 
pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt, 
men du er ikke bare en elev, som går i skole og læser 
lektier.  
Du udvikler dig fra at være elev til at være studerende.

Du er en del af skolemiljøet med gode kammerater, med 
samarbejde om lektier, projekter, spændende faglige 
oplevelser, sociale og kreative aktiviteter.

VI ER OPTAGEDE AF 
AT SKABE ET STÆRKT 
OG INSPIRERENDE 
FÆLLESSKAB, SÅ VI 
STARTER ALTID MED 
AT RYSTE ELEVERNE 
GODT OG GRUNDIGT 
SAMMEN

På Rosborg Gymnasium & HF veksler undervisningen 
mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde 
og individuelt arbejde. 
I de naturvidenskabelige fag indgår eksperimentelt 
arbejde, og i de kunstneriske fag indgår praktisk arbejde. 
Virksomhedsbesøg, ekskursioner, udvekslings- og 
studierejser er også en del af undervisningen.

Rosborg har flotte faciliteter og er præget af højt 
engagement i undervisningen og mange sociale aktiviteter 
med fokus på fællesskab og mangfoldighed. 
Vi har plads til alle – også til dig!

ELEV PÅ ROSBORG



ELEVERNES 
UDVIKLING ER DET 
HELT CENTRALE PÅ
ROSBORG 
GYMNASIUM & HF

På Rosborg vil du opleve en aktiv og kreativ skolehverdag, 
hvor du har de bedste betingelser for at udvikle dig 
fagligt og socialt. Undervisningen udvikler sig hele 
tiden i et dynamisk samspil med omverdenen, og det 
indebærer blandt andet, at du og din klasse i nogle 
undervisningsforløb kan samarbejde med elever fra andre 
gymnasier i Danmark og i udlandet, eller at I samarbejder 
med forskere og med folk fra det private erhvervsliv.

I undervisningen har vi fokus på faglighed og læring. 
Centralt står også arbejdet med at udvikle din 
demokratiske forståelse samt dine sproglige, innovative, 
globale, it-mæssige og karrieremæssige kompetencer.

VI SAMARBEJDER MED 
ELEVERNE
OM AT SKABE EN 
UDVIKLENDE OG
DEMOKRATISK 
SKOLEKULTUR

På Rosborg er det eleverne, der er i centrum. Det præger 
hverdagen både i undervisningen og i de frivillige 
aktiviteter.
Elevrådet er talerør for eleverne på skolen. Ved at engagere 
dig i elevrådet kan du bidrage til at formidle elevernes 
forslag til ændringer og forbedringer på vores skole. 

Elevrådet deltager i en række af skolens nedsatte 
udvalg og i samarbejde med ledelse, lærere og øvrige 
personalegrupper er elevrådet med til at varetage fælles 
interesser på skolen. Alle elever kan komme med forslag 
og ideer til elevrådet.

VI ER DYGTIGE TIL 
AT FÅ DET BEDSTE 
UD AF HINANDEN, 
OG VI VÆRDSÆTTER 
HINANDENS
AMBITIONER

Vores elever skal være parate til at ”erobre den store, vide 
verden”, når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på 
at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og 
agere som globale medborgere.

Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på 
nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at 
inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber 
og netværk og oparbejde en bred forståelse af en 
sammenhængende verden.



Rosborg er et sted, hvor vi 
møder nye og spændende 
udfordringer. Det elsker vi!

MARINA & MARIE
Elever fra 2.B



Rosborg Gymnasium & HF er en åben og levende skole, et sted 
hvor mange forskellige mennesker mødes og udvikler sig til at blive 
dygtige og engagerede samfundsborgere. Her opnår du det faglige 
fundament, der sikrer dine fremtidsmuligheder og vejen til videre 
uddannelse. 

PÅ ROSBORG FÅR DU ET STÆRKT GRUNDLAG FOR FREMTIDEN!



VI SKABER DYGTIGE, ENGAGEREDE OG 
NYSGERRIGE UNGE, DER LÆRER OG 
UDVIKLER SIG SAMMEN MED ANDRE 
I FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER!



DET INTERNATIONALE 
UDSYN ER EN VIGTIG 
DEL AF ROSBORGS
VISION – VI VIL 
PÅVIRKE, MEN
OGSÅ PÅVIRKES

På Rosborg ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale 
dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. 
Derfor inddrager vi det internationale og globale som en 
del af undervisningen, og i forbindelse med ekskursioner 
og studieture samarbejder Rosborgs elever med andre 
unge i Danmark og i udlandet.

Gennem netværkssamarbejdet Globale Gymnasier har 
Rosborg knyttet kontakt til en række partnerskoler i 
udlandet, bl.a. i México, Kina og Frankrig. I forbindelse 
med studieophold i udlandet er elevene på sprogskole eller 
indsamler materialer til brug i deres studieretningsprojekt.

Hvert år modtager vi nye udvekslingselever på Rosborg. De 
kommer fra mange forskellige lande. Udvekslingseleverne 
går i en klasse i et år, og derfor er det naturligvis vigtigt, at 
eleverne i de enkelte klasser tager godt imod dem, for at 
opholdet bliver så godt som muligt.
Udvekslingseleverne følger undervisningen på lige fod 
med de danske elever og går til en speciel mundtlig 
eksamen i eksamensperioden.

DET SOCIALE LIV 
PÅ ROSBORG ER 
ENESTÅENDE. 
DET ER ET
MANGFOLDIGT 
UNIVERS, SOM
ÅBNER SIG MOD 
VERDEN

På centrale områder inden for såvel undervisning som 
socialt miljø får skolen gang på gang topkarakterer af 
eleverne i de årlige elevtrivselsundersøgelser. Det der især 
betyder noget for eleverne er, at de på Rosborg møder 
et stærkt sammenhold på tværs af klasser og årgange, 
samtidig med at de oplever at blive udfordret fagligt og 
oplever, at de lærer en masse.

Det er tydeligt, at eleverne er stolte af deres skole og 
værdsætter det sociale fællesskab, de oplever på Rosborg. 
Gennem elevrådet og ved deltagelse i skolens udvalg 
bidrager eleverne konstruktivt til den løbende dialog om, 
hvordan vi kan forbedre undervisningsmiljøet.

DER UDSPILLER SIG 
ET ENESTÅENDE 
KULTUR- OG
FRITIDSLIV PÅ 
ROSBORG, HVOR
ELEVERNE 
ENGAGERER SIG OG 
TAGER EJERSKAB

Ud over undervisning, lektielæsning, opgaveskrivning og 
forskellige frivillige aktiviteter, såvel kreative som boglige, 
så er livet på Rosborg præget af en masse spændende 
arrangementer, som eleverne selv tager initiativ til at 
iscenesætte og gennemføre.

Der er for eksempel Bacchus-fester, gallafest, fredagscafé, 
fodboldturnering, musik-jam, LAN-arrangement, 3.G-løb, 
juleklip og meget mere.

Blandt de mange elevgrupper på skolen er Harmonia, 
Karma, Globale elever, Røde Kors ambassadører, 
Rosbogen, Poesi-klubben, Bogklubben og 
Samfundsklubben. Nogle af dem er underudvalg i 
elevrådet, mens andre fungerer mere uafhængigt.



Lærerne er utroligt 
engagerede, og det smitter 

af på lysten til at lære.

DANIEL  

Elev fra 3.F



VI STILLER ANDERLEDES HØJE 
KRAV TIL VORES ELEVER. DET ER 
DERFOR, DE KLARER SIG SÅ GODT!
Rosborg er først og fremmest et godt sted at lære. Her skal du dels 
bygge videre på den viden og kunnen, du har, og dels skal du lære 
en række nye fag og arbejdsmetoder at kende.

Som elev på Rosborg kommer du til at fordybe dig på 
mange forskellige måder, sådan at du gennem arbejdet på 
skolen oparbejder en række personlige kompetencer, f.eks. 
samarbejdsevne, selvstændighed, analytisk evne, kreativitet og 
ansvarlighed.

Det er vigtigt for os, at du som elev på Rosborg udvikler dig fagligt 
og menneskeligt, samtidig med at du udvikler dine evner til at 
generere nye ideer og respektere andre menneskers holdninger.

Vores ønske er, at du som elev skal være engageret og tage 
hånd om dit eget liv. I forhold til dit skolearbejde bidrager vi på 
Rosborg med dygtige lærere som rådgivere og som undervisere. 
Det betyder, at vi i undervisningen er optagede af at holde et højt 
fagligt niveau, men i en uformel atmosfære. I timerne diskuteres 
livligt med engagement, begejstring og humor. Aktivitet og 
kreativitet er i højsædet.

På Rosborg går du ind til et forpligtende samspil mellem elever og 
lærere med plads til din egen udfoldelse inden for fællesskabets 
rammer.





SPANSK A
ENGELSK A
FRANSK B
TYSK B
LATIN C

På Rosborg har vi 2 supersproglige studieretninger. Den 
ene er med matematik på B-niveau (Engelsk A - Spansk 
A- Latin C). Den anden er med matematik på C-niveau 
(Engelsk A - Spansk A - Fransk B/ Tysk B). Globaliseringen 
har skabt et stigende behov for dygtige sprogfolk, der kan 
håndtere kommunikation på tværs af landegrænser og 
sprogbarrierer. Måske tænker du på en videre uddannelse 
uden for Danmarks grænser?

Fokus er på sprogindlæring samt analyse og fortolkning 
af litterære og faglige tekster. Du arbejder med sprogene 
både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, 
musik, film og tv. På studierejser til udlandet får du 
mulighed for at træne sproget i praksis.

TYSK A 
ENGELSK A 
SAMFUNDSFAG B

Studieretningen er for dig, der er glad for sprog og gerne 
vil kunne begå dig som verdensborger.
Måske tænker du også på en videre uddannelse uden for 
Danmarks grænser?

I denne studieretning får du engelsk og tysk på A-niveau, 
og samtidig lærer du at forstå det europæiske samarbejde 
og det internationale samfund. Du arbejder med sprogene 
både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, 
musik, film og tv. I samfundsfag skal du beskæftige dig 
med aktuelle politiske, sociale og økonomiske forhold. Det 
er dermed det naturlige bindeled mellem kulturerne og det 
fag, der giver dig redskaberne til at fordybe dig i de enkelte 
landes samfundsforhold.

Sproglige
studieretninger

FRANSK A
ENGELSK A
SAMFUNDSFAG B

Studieretningen er for dig, der er glad for sprog og gerne vil 
kunne begå dig som verdensborger. Måske tænker du også 
på en videre uddannelse uden for Danmarks grænser?

I denne studieretning får du engelsk og fransk på A-niveau, 
og samtidig lærer du at forstå det europæiske samarbejde 
og det internationale samfund. Du arbejder med sprogene 
både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, 
musik, film og tv. I samfundsfag skal du beskæftige dig 
med aktuelle politiske, sociale og økonomiske forhold. Det 
er dermed det naturlige bindeled mellem kulturerne og det 
fag, der giver dig redskaberne til at fordybe dig i de enkelte 
landes samfundsforhold.



FÅ NÆRMERE INFO OM 
ADGANGSKRAVENE
TIL VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER VIA

“ADGANGSKORTET” ELLER
“RETNINGSVISEREN”

PÅ UDDANNELSESGUIDEN
WWW.UG.DK

WWW.ROSBORG-GYM.DK



På Rosborg er der 
et rart og åbent miljø.

JONAS
Elev fra 3.O





MUSIK A
ENGELSK A

Denne studieretning er for dig, der er vild med musik 
og har lyst til at arbejde sammen med studerende, der 
ligesom dig interesserer sig for, hvordan vi udtrykker 
os og kommunikerer med hinanden med både sprog og 
musik. I musik kommer du både til at arbejde med praktisk 
musikudøvelse og med musikteori og -historie. Desuden 
kommer du til at optræde i forbindelse med forskellige 
musikarrangementer på og uden for skolen. I engelsk 
kommer du til at arbejde med at udvikle din evne til at 
beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt og 
med at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes 
litteratur, kultur og samfundsforhold.

MUSIK A
MATEMATIK A

Denne studieretning er for dig, der er vild med musik 
og har lyst til at arbejde sammen med studerende, der 
ligesom dig interesserer sig for musik og matematik. I 
faget musik kommer du både til at arbejde med praktisk 
musikudøvelse og med musikteori og -historie. Desuden 
kommer du til at optræde i forbindelse med forskellige 
musikarrangementer på og uden for skolen. I matematik 
kommer du til at arbejde med sammenhænge mellem 
musik og matematik og med, hvordan matematisk logik og 
matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere 
og behandle problemer inden for mange forskellige 
fagområder.

Kunstneriske
studieretninger





På Rosborg bliver jeg modnet 
som person. De forskellige 

forløb og ekstra tilbud 
forbereder mig godt til en 
videregående uddannelse.

MIKKEL  

Elev fra 3.X



SAMFUNDSFAG A
ENGELSK A

Denne studieretning er for dig, der er interesseret 
i globaliseringen og internationale forhold i den 
engelsksprogede verden. Du vil komme til at arbejde med 
samfunds-, sprog- og kulturstudier suppleret med analyser 
af samfundsmæssige problemstillinger.

Du vil komme til at arbejde med emner som:
• Globalisering – er den engelsksprogede verden ved at   
   miste magten?
• Konflikter i verdens brændpunkter – hvem trækker i   
   trådene?
• Kulturmøde og kulturkonflikter – bliver vi mere ens eller  
   mere forskellige?
• Velfærd – udfordringer for Danmark, UK og USA
• Ulighed og social arv – hvad betyder det for den enkelte  
   og for samfundet?

I samfundsfag fokuseres på aktuelle forhold inden 
for international politik, sociologi, økonomi og dansk 
politik. Du lærer at undersøge et emne i dybden gennem 
interviews og spørgeskemaer. I engelsk skal du udover 
at lære sproget arbejde med litteratur, kultur- og 
samfundsforhold i engelsksprogede lande.

SAMFUNDSFAG  
MATEMATIK A

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i 
globaliseringen og international økonomi. Du vil komme til 
at arbejde med sociologiske studier, økonomiske analyser 
og modeller suppleret med analyser af samfundsmæssige 
problemstillinger.

Du vil komme til at arbejde med emner som:
• Velfærd – udfordringer for Danmark, UK og USA
• Ulighed og social arv – hvad betyder det for den enkelte 
   og for samfundet?
• Årsager til lukning og udflytning af danske virksomheder
• Forbrugerundersøgelser, meningsmålinger og statistikker

I samfundsfag fokuseres på aktuelle forhold inden 
for international politik, sociologi, økonomi og dansk 
politik. Du lærer at undersøge et emne i dybden gennem 
interviews og spørgeskemaer. I matematik lærer du at 
behandle samfundsmodeller og statistisk materiale. 

Samfundsvidenskabelige
studieretninger







BIOTEKNOLOGI A 
MATEMATIK A 
FYSIK B

I bioteknologien findes løsninger på nogle af de største 
problemer, der præger vores samfund i dag. Sygdom og 
fødevaremangel kan i høj grad bekæmpes med metoder fra 
bioteknologi. Studieretningen er for dig, der gerne vil være 
med til at løse fremtidens store udfordringer inden for
sundhedssektoren og i produktionen.
Her vil du komme til at arbejde med molekylærbiologi og 
genteknologi, sundhedsteknologi og kræftbehandling og 
fremstilling af miljø- og klimavenlige energikilder.
I bioteknologi og fysik vil undervisningen bygge på 
eksperimentelt arbejde, som ofte behandles ved hjælp 
af matematikken. Du vil i løbet af gymnasietiden besøge 
forskningslaboratorier og biotekvirksomheder. Du vil også 
blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser.

GEOVIDENSKAB A 
MATEMATIK A
KEMI B

Geovidenskab er for dig, der gerne vil arbejde med 
konkrete og samfundsrelevante naturvidenskabelige 
problemstillinger. Hvordan løses klimaudfordringerne? 
Hvordan udnyttes jordens ressourcer? Hvad er 
betingelserne for, at mennesket kan bosætte sig på Mars? 
Her vil du komme til at arbejde med jordskælv, vulkaner 
og pladetektonik, klimaændringer og vejrsystemer, 
fremtidens energiforsyning og Jordens udvikling og 
hvordan landskaber dannes. Feltundersøgelser i naturen 
og forsøg i laboratoriet fylder meget i undervisningen. 
Rosborg er et rigtigt godt udgangspunkt for feltarbejde i 
naturen. Vi er tæt på Vejle Å, og landskabet omkring Vejle 
er et af de flotteste istidslandskaber i Danmark. Vi tager 
også længere væk på feltkurser fx til Mols Bjerge, øen Fur 
i Limfjorden og til København. Du vil også blive dygtig til 
logik, matematiske argumenter og beviser.

BIOLOGI A
KEMI B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest 
for sundhed og miljø – og hvad det er, der gør os til dem, 
vi er. I denne studieretning indgår matematik på B-niveau, 
men du har mulighed for undervejs i forløbet at opgradere 
til A-niveau. Du vil komme til at arbejde med emner som 
kroppens biologi og ernæring, genteknologi, sundhed og 
sygdom og forurening og miljøkemi.
Du vil komme til at lave mange eksperimenter i 
laboratoriet, og efterfølgende kan de indsamlede 
data behandles statistisk, og modeller over eventuelle 
sammenhænge opstilles vha. matematikkens værktøjer.

Naturvidenskabelige
studieretninger



FYSIK A
MATEMATIK A
KEMI B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest 
for fysik, men også kemi og matematik. I faget fysik på 
A-niveau møder du både universets mindste dele og de 
største – fra elementarpartikler og atomer til stjerner 
og galakser – og lærer, hvordan de grundlæggende 
naturkræfter styrer verden. Du vil komme til at arbejde 
med raketter og moderne rumfart, stjerner,
sorte huller og universets udvidelse, fremtidens 
energiforsyning: bølgeenergi, solceller, vindmøller, 
brintlagring og fusionsenergi og kvantecomputere og 
kryptering. 
Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet 
fx med affyring af raketter, 3d-print og afprøvning af 
vingeprofiler i vindtunnelen.
Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og 
kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. 
Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og 
beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye 
innovative løsninger.

KEMI A
MATEMATIK A
FYSIK B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest 
for kemi, men også fysik og matematik. I undervisningen i 
kemi på A-niveau lærer du om kemiens rolle i og for verden 
omkring dig. Du vil komme til at arbejde med fremstilling 
af medicin, materialeundersøgelser vha. spektroskopi og 
røntgenstråling, fødevarekemi og bestråling af fødevarer 
og genteknologi og mikrobiologi.
Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet 
og besøge danske forskningslaboratorier og virksomheder 
indenfor fx medicinalindustrien. Du vil få en solid indsigt i, 
hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle 
i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik,
matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe 
eksperimenter og at finde nye innovative løsninger.

MATEMATIK A
FYSIK B
KEMI B

Studieretningen er for dig, der har en grundlæggende 
interesse for naturvidenskab. Samspillet mellem fagene 
i denne studieretning giver en bred viden inden for 
naturvidenskab og mulighed for i løbet af gymnasietiden 
at opgradere enten fysik eller kemi til A-niveau. Du 
vil komme til at arbejde med sundhedsteknologi og 
kræftbehandling, lyd og lys, farver i naturen og årstidernes 
vekslen, fremtidens energiforsyning: bølgeenergi, 
solceller, vindmøller, brintlagring og fusionsenergi og 
ultralydsscanning og UV-stråling. Du vil lave mange 
spændende eksperimenter i laboratoriet. Du vil få en 
solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller 
en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive 
dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du 
lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative 
løsninger.



Vær dig selv og nyd de 
år, du er på Rosborg. Nyd 
muligheden for at få en 

masse faglig viden, men husk 
også at leve livet. 

Allervigtigst: Lær dig selv 
at være nysgerrig og stil 

spørgsmål - på den måde 
bliver du klogere, og det er 
det, der vil bære dig frem i 

verden.

LÆRERCITAT
I ELEVBLADET “ROSBOGEN”





Du kan søge ind på hf direkte fra 9. klasse.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et ungt 
og dynamisk læringsmiljø, hvor du bliver en del 
af et fællesskab med gode kammerater, 
samarbejde om lektier, projekter, spændende 
faglige oplevelser, sociale og kreative aktiviteter.

Når du tilmelder dig hf-uddannelsen på Rosborg, 
skal du vælge enten idræt eller et af de kunstne-
riske fag billedkunst, design og arkitektur, 
dramatik, mediefag eller musik.

Vi vejleder dig selvfølgelig, så du bliver klædt 
godt på til at vælge den fagpakke og valgfag, der 
passer bedst til dine mål og ønsker for din videre 
uddannelse. Som en del af din hf-uddannelse 
skal du også ud i praktikforløb, hvor det du lærer 
i undervisningen bruges i praksis.

OVERVEJER DU AT TAGE 
EN HF-UDDANNELSE, SÅ 
ER ROSBORG GYMNASIUM 
& HF ET GODT STED. 

HF-UDDANNELSE 
PÅ ROSBORG

I LØBET AF DET FØRSTE 
ÅR PÅ HF SKAL DU VÆLGE 
DEN FAGPAKKE OG 
VALGFAG, SOM DU SKAL 
FØLGE I 2.HF. 

DU VÆLGER ENTEN 
IDRÆT ELLER ET AF DE 
KUNSTNERISKE FAG 



HF SUNDHED

HF PÆD

HF START-UP

HF FORCE

Henvender sig til dig, der har tanker om en 
uddannelse som fysioterapeut, sygeplejerske, 
ergoterapeut eller lignende.

Henvender sig til dig, der har tanker om en 
uddannelse som lærer, pædagog, socialrådgiver 
eller lignende.

Henvender sig til dig, der har tanker om en 
uddannelse som grafisk designer, lesiure 
management, softwareudvikler eller lignende.

Henvender sig til dig, der har tanker om en 
uddannelse inden for forsvaret, politiet, 
falckredder eller lignende.

VÆLG EN AF FØLGENDE FIRE FAGPAKKER

Alle fagpakker er adgangsgivende til de fleste mellemlange videregående uddannelser.



ROSBORG GYMNASIUM & HF SKABER DYGTIGE, ENGAGEREDE OG
NYSGERRIGE UNGE, DER LÆRER OG UDVIKLER SIG SAMMEN MED ANDRE I
FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER.

ROSBORG ER IKKE BARE ET MODERNE UDDANNELSESSTED, DET ER OGSÅ
EN FANTASTISK RAMME OM NOGLE AF DE VIGTIGSTE ÅR I DIT LIV...

VESTRE ENGVEJ 61, 7100 VEJLE
TELEFON 75 83 23 22

KONTORTID: MANDAG–FREDAG: 7.30-15.30

ROSBORG@ROSBORG-GYM.DK
WWW.ROSBORG-GYM.DK


