
                                  

 

Aktiviteter i uge 27 
 

 
Tog og måskebrandbil kører hver dag kl. 11.00-16.00 og 20.00 

 
 

Mandag d. 5. juli: 
 

Kl. 10.00 – 12.000        Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
  
 

Tirsdag d. 6. juli: 
 

Kl. 10.00-12.00             Plast ved stranden og i havet…. 
                                     Et Blå Flag arrangement ved Færgehavnen Strand 
 

Kl. 15.00                   Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen 
                     
Onsdag d. 7. juli: 
 

Kl. 10.00 -12.00         Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
              

 

Torsdag d. 8. juli:          
 

Kl. 10.00 – 12.00 Strandkrea – fold din indre kunstner ud … 
  Et Blå Flag arrangement ved Granskoven Strand” 
 
   

Fredag d. 9. juli: 
 

Kl. 10.00 – 12.00          Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

                  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
 

Kl. 15.00                      Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen    
    
Lørdag d. 10. juli:  
 

Kl. 14.00-17.00 Fri Minigolf ….. få stave og bolde i receptionen 
 
 

HUSK: Vi har en masse inspirations-foldere i receptionen, hvis I skal på tur en dag 

 
 

                Vi sender en SMS besked, hvis vi finder på impulsive aktiviteter  
                   eller har ændringer …. også afhængig af vejret 
 

Har du en god idé til en aktivitet…. så kom med den og vi formidler den 😊 

 
 

                                    Ret til ændringer i programmet forbeholde 
 



 

 

                                  

 

Aktiviteter i uge 28 
 

 
Tog og måskebrandbil kører hver dag kl. 11.00-16.00 og 20.00 

 
 

Mandag d. 12. juli: 
 

Kl. 10.00 – 12.00          Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
 

Kl. 15.00                      Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen 
  
 

Tirsdag d. 13. juli: 
 

Kl. 10.00 til ca. 16.00     CIRKUS-DAG PÅ PLADSEN…. Se program                   
                     
Onsdag d. 14. juli: 
 

Kl. 10.00 -12.00         Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
             15 

Torsdag d. 15. juli:          
 

Kl. 14.00 – 17.00 Fri Minigolf ….. Kom og få stave og bolde i receptionen 
 
   

Fredag d. 16. juli: 
 

Kl. 10.00 – 12.00          Krea-værksted…. Mød op ved opholdsrummet  

                  og se/hør, hvad Anja har fundet på…. 
 

Kl. 15.00                      Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen    
    
Lørdag d. 17. juli:  
 

Kl. 14.00-17.00 Fri Minigolf ….. Kom og få stave og bolde i receptionen 
 
 

HUSK: Vi har en masse inspirations-foldere i receptionen, hvis I skal på tur en dag 

 
 

                Vi sender en SMS besked, hvis vi finder på impulsive aktiviteter  
                   eller har ændringer …. også afhængig af vejret 
 

Har du en god idé til en aktivitet…. så kom med den og vi formidler den 😊 

 
 

                                    Ret til ændringer i programmet forbeholdes  

 
 

 



Tirsdag d. 12. juli  

  
  

Tirsdag d. 12. juli kommer Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus til Storebælt Camping.  

Fra kl. 10.00 - 12.00 og igen fra 13.00 - 15.00 træner vi cirkus.  

Kom og prøv kræfter med jonglering, ethjulede cykler, linedans, stylter, diablo og meget mere.  

Kl. 15.00 optræder vi med det vi har lært - og mon ikke også Søren igen i år har et par af sine egne numre i 

ærmet?  

 


