Påskeferie for bedsteforældre og børnenebørn

26.-28. marts 2018
Tisvilde Højskole ønsker at styrke samværet
mellem generationerne og har i mange år afholdt
ferie for bedsteforældre og børnebørn i
efterårsferien og sommerferien.
I 2016 blev der for første gang arrangeret
påskeferie og dette har vi gjort til en god
tradition. Kom og oplev foråret og påsken på
højskolen og den smukke natur i skoven og ved
stranden. Der vil være kreativt værksted med
mulighed for at lave påskepynt og alle kan være
med. Vi skal også lave bål, og selvfølgelig finde
påskeæg i haven. Hver morgen vil der være
morgensang og bagefter tager vi på ture i
nærområdet: Til den nye naturlegeplads i Tisvilde
Påskeværksted
Hegn, og til ”Den gamle Redningsstation”, hvor vi
hører spændende historier. Vi skal på bustur til
Helsinge svømmehal med vandrutsjebane, sports
og morskabsbassin samt sauna og dampbad. Vi
skal opleve ballonklovnen Tu Tu, der tager alle
med storm og går med sine store sko lige ind i
alles hjerter. Trylleshowet med ballonklovnen Tu
Tu spreder sprudlende og spjættende glæde og
latter. Der er magi i luften og sjovt børnetrylleri,
når Ballonklovnen Tu Tu åbner sin gamle
tryllekuffert som er fyldt med masser af
fascinerende tricks og søde bommerter. Efter
trylleshowet kan du lave masser af farverige
Naturlegepladsen
ballondyr, sværd og sjove hatte. Velkommen til
tre dejlige påskedage.

Med bus til Helsinge Svømmehal

Kursusledere:
Margrethe Sørensen og Mogens Johansen.
Billedet til højre:
Morgensang i den hyggelige dagligstue

Program:

Påskeferie for bedsteforældre og børnenebørn
26.-28. marts 2018

MANDAG DEN 26/3
Kl. 10.30 Ankomst og indkvartering
Kl. 11.00 Information og velkomstmøde
Kl. 12.00 To retters menu
Kl. 13.00 Tur til naturlegepladsen ved
stranden og Tisvilde Hegn.
Kaffe, te, saft og kage på legepladsen eller i
Naturrum på stranden.
Kl. 16.00 – 18.00 Fritid til leg og spil ved Dan
Sterup
Kl. 18.00 Kold/varm buffet
Kl. 19.00 – 20.30 Discodans og hiphop ved
danseinstruktør Thea Novotni, VJC DANS
Kl. 20.30 Aftenhygge
TIRSDAG DEN 27/3
Kl. 08.45 Morgensang
Kl. 09.30 – 12.00 Påskeværksted og/eller tur
til stranden
Kl. 12.00 To retters menu
Kl. 13.30 Bustur til Helsinge svømmehal med
bl.a. vandrutsjebane og morskabsbassin –
Husk svømmetøj og håndklæde
Kl. 16.00 -18.00 Fritid til leg. Bål i haven.
Kl. 18.00 Kold/varm buffet
Kl. 19.00 Trylleshow med ballonklovnen TU
TU
Kl. 20.30 Aftenhygge
ONSDAG DEN 28/3
Kl. 08.45 Morgensang og æggelege i haven.
Kl. 10.00 Film i højskolens biograf
Kl. 12.00 To retters menu
Kl. 12.45 Evaluering og tak for denne gang
På grund af årstiden opfordrer vi jer til at
have fodtøj og tøj med til det danske vejr.
Kursus 18010. Voksne Kr. 1.895
Børn i dobbeltværelse kr. 700
Børn med opredning kr. 500 (foldemadras)
Til højre:
Klovnen TUTU

Danseinstruktør Thea Novotni

