Påskeferie for bedsteforældre og børnebørn
6. -8. April. Pris kr. 2.495. Børn kr. 1.000/700

For fjerde år i træk arrangerer vi en hyggelig før
– påskeferie for bedsteforældre og børnebørn
fra 5 år og opefter, og vi glæder os allerede til, at
højskolen bliver fyldt med glade børn og
bedsteforældre. 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 leg og
samvær med de nye venner, spille brætspil, læse,
snakke, tegne og nyde haven. Aktiviteterne er
fælles for børn og bedsteforældre, hvilket er til
stor glæde for begge generationer. Hver dag
begynder med morgensang i dagligstuen eller ved
guldfiskedammen, og hver aften slutter også med
sang og aftenhygge. Vi skal på tur og, opleve den
flotte strand ved Kattegat o. På det hyggelige
påskeværksted kan alle lave påskepynt, man kan
få med hjem, og i løbet af dagene skal vi dekorere
påskekager, have påskequiz og måske får vi besøg
af påskeharen?
Igen i år kommer Katja fra Jaquelines danseskole
og laver sin populære ”dansetime” med hiphop
og diskodans. Tirsdag kører vi med bus til Kikhavn
til besøgsgården Tothaven. Pernille fortæller om
gårdens dyr og alle får et kort, så man selv kan gå
rundt og opleve dyrene. Man kan være med til at
malke en ged, få en ridetur på ponyerne, være
med til at fodre dyrene og se det lille gårdmejeri.
Se mere på www.tothaven.dk Hver dag serverer
køkkenet dejlig og sund mad, som får stor ros af
alle kursister, og i løbet af dagen er der skønne
snacks og hjemmebagt kage. Husk at tage tøj
med, der passer til det danske klima!
Velkommen til tre dejlige feriedage på Højskolen i
Tisvildeleje med mange gode oplevelser på tværs
af generationer.
En påskeferie med fælles oplevelser er den
perfekte fødselsdagsgave til dit barnebarn.
Kursusledere: Margrethe Sørensen og
Mogens Johansen

Morgensamling.

Påskeværksted.

Diskodans og Hip Hop med Katja

Påskeferie for bedsteforældre og børnebørn
6. -8. April. Pris kr. 2.495. Børn kr. 1.000/700

Program:
Mandag den 6. April.
Kl. 11.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 11.30 Velkomst og informationsmøde i
foredragssalen. Kaffe/te og snack
Kl. 12.00 2 retters menu
Kl. 13.00 Tur til stranden igennem
Tisvildeleje. Vi slår smut og finder
sten til dekoration.
Kl. 15.00 Kaffe, saft og kage i spisesalen.
Kl. 16.00 ”Æggeolympiade”.
Kl. 18.00
Aftensmad – kold/varm buffet
Kl. 19.00 Dekoration af påskekager.
Kl. 20.15 Aftenhygge og sang i spisesalen.
Tirsdag den 7. April.
Kl. 08.45 Morgensang.
Kl. 09.30 Bustur til ”Tothavens besøgssgård
i Kikhavn. (Husk støvler).
Kl. 12.30 2 retters menu.
Kl. 13.30 Hold 1. Påskeværksted.
Hold 2. Fri.
Kl. 15.00 Kaffe/te og kage.
Kl. 15.30 Hold 2. Påskeværksted.
Hold 1. Fri.
Kl. 17.00 Fritid.
Kl. 18.00 Aftensmad – Kold/varm buffet
Kl. 19.00 Diskodans og Hip Hop med Katja i
foredragssalen. Husk
danseskoene!
Kl 20.30 Aftenhygge og sang i spisesalen.
Onsdag den 8. april.
Kl. 09.00 Morgensang
Kl. 10.00 Magi, trylleri og fantasi med
klovnen TUTU.
Kl. 11.30 Vi finder påskeæg i haven.
Kl. 12.00 2 retters menu
KL 13.00 Evaluering i foredragssalen og tak
for denne gang og afrejse kl.
Kl. 13.30 Afrejse.
På grund af årstiden opfordrer vi jer til at
have fodtøj og tøj med til det danske vejr.
Medbring også en drikkedunk. Vi glæder os til
hyggelige påskeferiedage med jer!

Det bliver sjovt!

Den skønne strand.

Bemærk at turen til naturlegepladsen er
udgået p.g.a. forekomst at flåt i dette
område. I stedet er der arrangeret tur til
stranden.
Kursusledere: Margrethe Sørensen og
Mogens Johansen. Hjertelig velkommen.

