Inviterer til aktivitetsweekend den 6-8 september 2019

I år har LDS valgt at afholde aktivitetsweekenden på Pinstrup Centret.
Pindstrup Centret ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Ryomgård på Djursland.
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. 10.00. Alle aktiviteter i
løbet af weekenden vil foregå på og omkring centret.
Mere info om stedet kan findes på: www.pindstrupcentret.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.



”Min verden i en kuffert”. Drømmer du om at lave din helt egen verden? En verden fuld af
lige præcis det du holder mest af? Så er dette værksted lige noget for dig! Børne Atelieret
kommer og viser dig og din far/mor om, hvordan du kan lave din egen lille kuffert. Hvis du
har noget særligt hjemme, som skal indgå i din kuffert, så tag det endelig med! OBS: skal
bestilles ved tilmeldingen, kan ikke efterbestilles.

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.

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

Guldgravning m/ en lille overraskelse (målgruppe alle)


Vi mødes ved flagstangen, hvor der tages fællesfoto og foreningen er vært for en
overraskelse.

Udendørs leg - Rundbold/Fodbold mm. (målgruppe alle)


Spil rundbold eller fodbold mod hinanden. Hvem mon vinder?

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.

Beauty workshop (målgruppe alle)


Til gallamiddagen hører der selvfølgelig den perfekte makeup, den rigtige frisure og de
flotteste negle. Er du dreng, kan du få farvet håret blåt eller grønt og få sat en sej frisure
med voks.

Diskotek m/Trolle og Tormod (målgruppe alle)


Kridt danseskoene for Trolle og Tormod kommer og skaber en fest uden lige. Hertil vil der
blive serveret slush-ice og popcorn.

Rytmik (målgruppe 0-5 år)


Kan du lide at danse og synge? Så skal du være med her. Vi skal lave forskellige danselege
og synge børnesange.

Musikteater med Æsken (målgruppe alle)


Der lægges op til at der skal synges, danses og hoppes. Musikken er en blanding af egne og
kendte børnesange.

Vigtige oplysninger

Pris for deltagelse:
I år åbner vi op for flere forskellige muligheder for deltagelse:
1. Bo på Pindstrup Centret 200 kr. pr. person inkl. forplejning.
2. Bo i campingvogn – her kan man deltage gratis i aktiviteterne, men skal selv stå for
forplejningen. Pris pr. campingvogn 200 kr. for hele familien.
3. Bo i telt/shelters – her kan man deltage gratis i aktiviteterne, men skal selv stå for
forplejningen.
4. Dagsgæst lørdag – hvor deltagelse i aktivisterne er gratis, forplejning for egen regning.
Børn med Downs syndrom samt børn 0-2 år er gratis – maks. 6 personer inkl. barnet med DS.
Pindstrup Centret står for fordelingen af værelser og der kan være familier der bliver indkvarteret
på 2 dobbeltværelser ved siden af hinanden. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal
værelser på centret. Foreningen noterer sig hvem der ikke kommer med og sikrer dem en plads til
næste år, hvis dette ønskes.
Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Tilmelding til årets Aktivitetsweekend sker fra
søndag d. 16. juni kl. 10.00 på foreningens hjemmeside www.downssyndrom.dk
Ved tilmelding oplyses der om hvordan man ønsker at bo i egen campingvogn eller i telt/shelters
eller ophold på Pindstrup Centret. Betaling sker først efter man har fået en bekræftelse på
deltagelse.
Tanken er, at man som familie deltager i de aktiviteter man har lyst til og hvor det giver mening
dog med forældrenes hjælp og tilstedeværelse. Man holder pause, leger mm når det passer ind i
rytmen. Derudover er der rig mulighed for leg på både hoppeborg, mooncars, legeplads, skakspil
mm samt hygge med hinanden.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Katrine Nyholm: katrinenyholm@gmail.com, Kristian Stiholt:
kasserer@downssyndrom.dk eller Katarina Mejer: medlemsblad@downssyndrom.dk
Det endelige program med tider og aktiviteter rettes til efter deltagernes alder, og vil blive tilsendt
de tilmeldte.
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!
”Ret til ændringer forbeholdes”

