Invitere til aktivitetsweekend den 24-26 August 2018

I år har LDS valgt at aktivitetsweekenden skal afholdes i flotte omgivelser på
Fænøsund som ligger tæt ved Middelfart. Foreningen har valgt at prøve et nyt tiltag,
hvor der er plads til dobbelt så mange.
Fænøsund er fyldt med mange sjove og forskellige aktiviteter og som ligger i
naturskønne omgivelser, kun ti minutters kørsel fra motorvejen.
Centret byder på dejlige faciliteter og der er rig mulighed for leg og udfoldelse for
både børn og voksne. Vi mødes fredag kl. 17.00 til søndag kl. Alle aktiviteter i løbet af
weekenden vil foregå på og omkring centret.
Mere info om stedet kan findes på: www.midti.dk

Hvad skal der ske?
Kreativ workshop (målgruppe alle)
Lad børnene finde deres indre kunstner frem og udfolde deres kreative evner. Her kan man male,
tegne, klistre, lave perler og meget mere.

Bål (målgruppe alle)
”Vi har lejrbål her, mellem stammer og træer” Bålhygge med rigtig lejrstemning. Her bliver der
mulighed for at lave snobrød, pandekager, varme skumfiduser med kiks samt lave lækre og sprøde
popcorn og selvfølgelig hører guitar og sang sig til.

Rytmik workshop (målgruppe ca. 0-5 år)
Kan du lide at danse og synge? Så skal du være med her. Workshoppen vil bestå af forskellige
danselege og børnesange.

Bådtur (målgruppe er fra 16 år og op efter)
Hvalsafari over sundet, lyt til bølgernes skvulp, få vind i ansigtet og fornem duften af saltvand hvor
man kan nyde Lillebæltsbroen, og hvis vi er heldige dukker der måske en delfin op. OBS: skal
bestilles ved tilmeldingen, kan ikke efter bestilles og SKAL ledsages af en voksen.

Naturskattejagt (målgruppe fra ca. 4 år og op)
En sjov oplevelse for dem, der har lyst til at tage på en skattejagt, hvor man skal bruge både hoved
og ben.

Ansigtsmaling - workshop (målgruppe alle)
Hvem elsker ikke at blive malet som en smuk prinsesse, en farlig tiger eller en sød mariehøne?
Mulighederne er mange, og man bestemmer selv hvad man vil males som.

Udendørs leg (målgruppe alle)
Discgolf, rundbold, kongespil og andre sjove aktiviteter mod hinanden. Hvem mon vinder?

Koncert m/Ramasjang figur (målgruppe alle)
I kan godt glæde jer for i år har foreningen lavet aftale med en kendt Ramasjang figur som
kommer og synger. Og vi skal danse og synge med.

Eftermiddagsoverraskelse (målgruppe alle)
Vi mødes på forpladsen, hvor der tages fællesfoto og foreningen er vært for en overraskelse.

Gallamiddag (målgruppe alle)
Ingen aktivitetsweekend uden børnegalla (voksne er også velkomne). Så husk jeres fineste tøj.
Kokken sørger for en masse lækkerier til både børn og voksne.

Trolle og Tormod (målgruppe alle)
Opturs koncert og diskotek m/lys og røg med Trolle og Tormod. Hertil vil der blive serveret slush-ice og
popcorn.

Svømmehal (målgruppe alle)
Fænøsund tilbyder brug af indendørs/udendørs svømmehal til fri afbenyttelse (Dog på eget ansvar).

Vigtig information
Pris for deltagelse:
100 kr. pr. person uanset om man bor på Fænøsund eller om man er dagsgæst.
Børn med Downs syndrom samt børn 0-2 år er gratis – maks. 6 personer inkl. barnet med DS.
Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Tilmelding til årets Aktivitetsweekend sker fra søndag
d. 10. juni kl. 10.00 på foreningens hjemmeside www.downssyndrom.dk Ved tilmelding oplyses der om
man ønsker ophold på Fænøsund eller om man er dagsgæst. Betalingen sker først efter man har fået en
bekræftelse på deltagelse.
Foreningen står for fordelingen af husene og i husene kan der være op til 6 personer. Så hvis der er to
familier på op til 3 personer, der ønsker at dele hus, skal det oplyses når man tilmelder sig. Husene
indeholder køkken med bl.a. køleskab, fryser, opvaskemaskine, elkedel og kaffemaskine (dog ingen
mikroovn).

 Fire sovepladser bestående af 2
køjesenge

 Dobbeltseng
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal huse. Foreningen noterer sig hvem der ikke
kommer med og sikrer dem en plads til næste år, hvis det ønskes.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Annie Nielsen: langeannien@icloud.com eller Katarina Mejer:
katarinamejer@gmail.com

