Påskeferie for bedsteforældre og børnebørn
15.-17. april 2019

Velkommen til 3 dejlige feriedage på Højskolen i
Tisvildeleje. Vi tilrettelægger et program med
spændende aktiviteter både ude i den smukke
natur og inde på højskolen. I dagsprogrammet vil
der også være tid til at være sammen med de nye
venner, spille brætspil, læse, snakke, tegne,
strikke osv. Kort sagt – her får I 3 dage med
forkælelse og gode oplevelser. Vi starter hver dag
med morgensang i dagligstuen. Vi skal på tur til
Naturlegepladsen, opleve den flotte strand ved
Kattegat og på skovtur i Tisvilde Hegn. Og
selvfølgelig er der påskeværksted, hvor vi skal
lave påskepynt. Vi skal dekorere påskekager,
have påskequiz, finde påskeæg og lege de gamle
æggelege. Om aftenen er der bål i haven, hvis
vejret tillader det, og dagen slutter med historier,
sang, musik og underholdning. Hver dag serverer
køkkenet dejlig og sund mad, som får stor ros af
alle gæster, og i løbet af dagen er der skønne
snacks og hjemmebagt kage. Tirsdag skal vi med
bus på bondegårdsbesøg hos Dina og Niels på
Grønnehavegård. Vi bliver præsenteret for alle
gårdens dyr og er med til at fodre nogle af dem.
Alle der har lyst, kan holde og kæle med dyrene,
få ridetur på en af ponyerne og tur i marken med
traktorvognen. Bagefter er der kaffe og kage, og
til sidst bal i laden, hvor vi skal høre to
spillemænd, synge fællessang og måske danse en
svingom?

Naturlegepladsen

Bålhygge i haven

Påskeværksted

Morgensang

Påskeferie for bedsteforældre og børnebørn
15.-17. april 2019

Program:
Mandag den 15.april
Kl 11.00 Ankomst og indkvartering
Kl 11.30 Informationsmøde i dagligstuen
Kl 12.00 2 retters menu
Kl 13.00 Tur til Naturlegepladsen i Tisvilde
Hegn
Kl 15.30 Kaffe, saft og kage.
KL 16.00 Tid til leg og samvær med de nye
venner. I foredragssalen er
brætspil, puslespil, farver og
bøger.
Kl 17.00 Vi dekorerer påskekager
Kl 18.00 Aftensmad – kold/varm buffet
Kl 19.00 Diskodans og hiphop med Katja,
danseinstruktør fra Jacquelines
Danseskole.
Kl 20.30 Aftenhygge
Tirsdag den 16/4
Kl 8.45
Morgensang
Kl 9.30
Påskeværksted. Vi laver
påskepynt og maler påskeæg til
æggeløb.
Kl 12.00 2 retters menu
Kl 13.00 Æggeløb
Kl 13.30 Med bus på Bondegårdstur på
Grønnehavegård ved Vinderød
Kl 17
Vi pynter op i diskoteket og
dækker påskebord
Kl 18
Aftensmad – Kold/varm buffet
Kl 19
Diskoaften i Nørgårdssalen. Husk
danseskoene!
Kl 20
Aftenhygge

Udendørslege

Besøgsgården Grønnehavegård
Onsdag den 17/4
Kl 8.45
Morgensang
Kl 9.30
På eventyr med naturvejleder
Michael Brinch Sonniks. Michael
har lavet fantastiske svampeture
på vores efterårsferier. I dag skal
vi på opdagelse i den flotte natur
omkring Højskolen.
Kl 12.00 2 retters menu
KL 12.45 Evaluering, tak for denne gang og
afrejse kl. 13.30

På grund af årstiden opfordrer vi jer til at
have fodtøj og tøj med til det danske vejr. Vi
glæder os til hyggelige påskeferiedage med
jer! Kursusledere: Margrethe Sørensen og
Mogens Johansen. Hjertelig velkommen.
Kursus 18010. Voksne Kr. 1.895
Børn i dobbeltværelse kr. 700
Børn med opredning kr. 500 (foldemadras)

