AKTIVITETSPROGRAM FOR UGE 28
Tilmelding til alle aktiviteter nødvendig

Lørdag
7. juli

Søndag
8. juli

Mandag
9. juli

Tirsdag
10. juli

Onsdag
11. juli

Torsdag
12. juli

Lidt info:

Kl. 10.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 09.45

Kl. 10.00

Havnefest
i Bønnerup

Badehyggesjov
på broen

Kom og vær
kreative med
Lotte

Snitteværksted
med Naturskolen

Kanotur

Ridning med
Camilla

Vi medbringer varm
kaffe til det kolde gys
og kold saft til de
aktive ”børn” i alle
aldre



Sejle op af åen og
hjem igen nok
lidt tungere efter alle
de dejlige
pandekager i skal
grille

i Djurslands Rideklub

Fredag
13. juli
Lidt info fra os til
jer
Fossil ”jagt”
v/Sangstrup
Klint
Med naturskolen
Kl. 10-14
Turen er på egen
hånd!

Kl. 14.00

Kl. 16.30

Støb selv lys

Rib-båd

med Tine i
fælleshuset.
Lav jeres eget
unikke
sommerferie lys

12 minutters
vildskab

Afrejse dag for
nogen og fridag
for resten

med naturskolen fra
Marinaen

Kl. 17.00

Kl.18.00

Kl. 19.00

Kl. 19.00

Informationsmøde

Vi griller på
storgrillen

Bål og quiz

Fisketur

på terrassen
v/fælleshuset

på molen med
2 x Jens

Spisning og hygge
i fælleshuset.

Medbring rigtig
gerne egne
fiskestænger

Informationsmøde: Vi byder på kaffe, te, saftevand og småkager.
Badehyggesjov: for børn i alle aldre og hygge på broen for tilskuere . Forældre skal med.
Støb selv lys med Tine: Støb dit eget sommerferie lys. Kr. 20,- pr. lys. Seje farver, glimmer og fine skaller.
Det kreative værksted: Vi maler, tegner, sysler, snakker og hygger med saft og kaffe.
Grillaften: Kødet medbringer I selv. Vi anretter salater og dessert. Kr. 80, - pr person. Børn u/12 år Kr. 50,- Drikkevarer skal købes her!
Snitteværksted: I skal ud i skoven med naturvejleder, finde noget træ og hjem og snitte på naturskolen. Super formiddag – glæd jer!!! Kr. 20,RIB: kr. 75,- for voksne og kr. 50,- for børn. Kør selv tur – kun 5 minutter herfra i bil
Bål og quiz: På terrassen i fælleshuset. Husk alt det hyggemad og drikke I har lyst til. Vi har en præmie til vinderen af quizzen og kaffe på kanden 
Kanotur: Hvis vejret tillader det. Minimum 10 personer og max. 29 personer så først til mølle princippet. Kr. 80,- pr. person. Pandekager ved Enslev Gård. Vi mødes på p-plads
v/fælleshuset kl. 9.45 og kører op til Gasværksvej i egne biler. Turen er som altid på eget ansvar!
Fisketur: I bliver hentet af 2 x Jens på p-pladsen v/fælleshuset og kører ud på molen. De har kaffe, saft og kage med. Kr. 30,- pr. person
Ridning: Vi mødes ved fælleshuset i egne biler og kører efter Camilla til ride klubben. Ca. 2 km. Pris kr. 200,- pr. person
Ret til ændringer forbeholdes

