Aktivitetsweekend d. 2.- 4. september 2022
Aktivitetsweekend i nye rammer
I år har LDS valgt at afholde aktivitets-weekenden et helt nyt sted, som vi virkelig glæder os til at
prøve. Vi skal nemlig til Givskud Zoo Hostel. Og ja det ligger lige ved siden af Givskud Zoo.
Givskud Zoo Hostel byder på dejlige faciliteter, hvor der er rig mulighed for leg og udfoldelse for
både børn og voksne. For at have nogle fælles oplevelser, har vi planlagt en masse gode aktiviteter
sammen om lørdagen ved Givskud Zoo Hostel. Det er vores håb, at I bakker op om disse, så vi er
sammen som vi plejer.
Der vil dog være rig mulighed for at komme i Givskud Zoo, hvis man har lyst, for vi har som noget
nyt købt billetter til Givskud Zoo til alle, så man har adgang fredag til søndag.
Så kunne man tænke sig en tur i Givskud Zoo, kan man gøre dette tidligt fredag eller om søndagen, inden turen går hjemad igen. Det vil være muligt at hente billetter hele fredag.
Vi mødes som vi plejer fredag ca. kl. 17.00, og siger vi farvel igen søndag kl. 10.00. Alle aktiviteter i
løbet af weekenden vil foregå på og omkring Givskud Zoo Hostel.

Hvad skal vi lave?
Vi har lejet en hel sportshal, vi har inviteret en naturvejleder fra Givskud Zoo, som skal lære os noget om dyrene, vi har krea-værksted, ansigtsmaling, bål, der kommer noget for de mindste og noget for de største. Og sidst men absolut ikke mindst, så har Trolle og Tormod sagt ja til at komme
og holde et brag af en Gallafest med os.
Endeligt program udsendes snarest muligt.

Vigtige oplysninger
Pris for deltagelse: 200 kr. pr. person inkl. forplejning.
Børn med Downs syndrom samt børn 0-2 år er gratis – maks. 6 personer inkl. barnet med DS. Hvis
der er familier der er større, så tag kontakt til os om det er muligt.
Tidligere har det været muligt at deltage som boende i campingvogn, telt eller shelters, og som
dagsgæst lørdag. Dette er desværre ikke muligt i år.

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding til årets Aktivitetsweekend sker fra søndag d. 26. juni kl. 10.00 på foreningens hjemmeside https://down.dk/aktivitetsweekend/
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 lege på legeplads, spille spil mm, samt hygge med hinanden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:



Sanne: spovlsgaard@hotmail.com
Sif: sifbjarno@gmail.com

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”

Vi glæder os!

