
 

                                  

 

Aktiviteter i uge 29 
 

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

 
 

Mandag d. 19. juli: 
 

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

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

Tirsdag d. 20. juli: 
 

Kl. 10.00-12.00             Naturdetektiver på jagt efter dyr og planter…. 
                                     Et Blå Flag arrangement ved ”vores” Strand 
 

Kl. 15.00                   Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen 
                                      
Onsdag d. 21. juli: 
 

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

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

Torsdag d. 22. juli:          
 

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

 
Fredag d. 23. 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. 24. 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  
 

 



                                  

 

Aktiviteter i uge 30 
 

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

 
 

Mandag d. 26. juli: 
 

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

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

Tirsdag d. 27. juli: 
 

Kl. 15.00                   Vi bager snobrød og popcorn… Mød op ved receptionen 
 
                                      
Onsdag d. 28. juli: 
 

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

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

Torsdag d. 29. juli:          
 

Kl. 10.00 – 12.00           Landart i børnehøjde …. 
                                      Et Blå Flag arrangement ved ”vores” Strand 
 
   

Fredag d. 30. 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. 31. 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  

 


