Sommersjov uge 29
Wærket´s faciliteter – Vandwærket, Snegleland, Boldwærket og Kraftwærket
Har åbent hver dag kl. 9.30-19.30
Kondi-bingo – hele ugen
Sjov aktivitet for hele familien. Præmier på spil…
Pladerne købes i butikken – 5 kr. pr. plade. Ruten er ca. 4 km lang. Starter og slutter ved campingpladsen.
Mandag
Kl. 10:00-11:30: Tur til stranden hvor vi samler sten og skaller, som vi senere kan male på. Det er gratis at deltage
Husk, evt. pose til indsamlede skatte. Vi mødes ude foran kiosken.
Kl. 14:00-16:00: Vi maler på vores indsamlede sten og skaller. Det er gratis at deltage.
(Der vil være ekstra sten til dem som ikke nåede formiddagens strandtur)

Tirsdag
Kl. 9-10:00 Vandgymnastik i Vandwærket
Uden tilmelding. Pris 40 kr. pr. person
Kl.: 10:00-11:30: Vi er sporty over hos Boldwærket. Kom og vær med. Der vil være musik og aktivitetsbane for de mindste op til 6 år. For de
større vil der være div. lege og konkurrencer. (Alle kan være med, men børn under 6 år bedes medbringe en voksen). Det er gratis at
deltage.
Kl. 17:00-19:00 Bålmad (Chilli con carn med ris og flutes) Pris: 50 Kr. pr. deltager
Kom og spis en nem gang aftensmad i bålet skær. Medbring eget service. Der vil være mulighed for at købe kolde øl og sodavand.
Husk: Tilmelding i kiosken senest d. 11/7-22

Onsdag
Kl. 09.00-17.00: KREA-DAG
Hele dagen vil der være mulighed for at være kreative i pladsens TV/opholdsrum. Der vil være mulighed for at tegne, lave perleplader, lave
armbånd/halskæder og klippe og klistre.
Kl.: 18.00 Fælleshygge, spisning og musik i ”Grill hytten”
Vi starter grillen kl. 18 – medbring din egen madkurv. Kl. ca. 19.30 live musik v/ Marius Grønkjær
Kl.: ca. 21.00
Der vil efter spisning være mulighed for at købe en gammeldaws isvaffel med ægte, hjemmelavet, thyborønsk FJAMS.
Torsdag
Kl. 9-10:00 Vandgymnastik i Vandwærket
Uden tilmelding. Pris 40 kr. pr. person
Kl. 14:00-16:00 Sokke-paint-ball.
Kom og prøv en hylesjov aktivitet, hvor der er grinegaranti. Der opstilles bane på campingpladsen. To hold kæmper mod hinanden i små
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kampe på 5 minutter, om at undgå at blive ramt af det andet holds sokker (som er fyldt med mel). Alle størrelser og aldre velkomne, hvad
end man vil være deltager eller heppekor. Der vil SELVFØLGELIG være præmier til vinderholdet! Det er gratis at deltage.
Kl. 19:00-21:00: Bålhygge på pladsen bålplads.
Der vil være mulighed for at lave regnbuesnobrød og smores (chokoladekiks og skumfiduser). Der vil ligeledes være mulighed for at købe
kaffe, kold øl og sodavand. Det er gratis at deltage

Fredag
Kl. 16:00-17.30: Lav dine egen sommer-kransekager med chokoladedyp og solbærmarmelade
Dessert-biksen er åben. Kom og lav dine egen sommer-kransekager med chokoladedyp og solbærmarmelade. En let og lækker
sommerdessert, som passer perfekt til campingferien. Alle kan være med, men børn under 12 år bedes medbringe en voksen. Pris: 4 stk.
50 Kr. Husk: Tilmelding i kiosken senest d. 21/7-22 – max 25 deltagere

Lørdag
Kl.: 13:00-17:00: Flødebollekursus Drømmer du også om, at kunne lave lækre flødeboller med det helt rigtige knæk? På dette kursus hos
DIXENS Bondegård og Bageskole lære du at bage en sprød kiksebund, at piske en perfekt fjams – som holder, og at temperere
chokoladeovertrækket, så det får det helt rigtige knæk, når du eller dine gæster sætter tænderne i den. Pris: 399 Kr. pr. deltager. Min.
Alder: 16 år. Husk: Tilmelding i kiosken senest d. 21/7-22 - Max 16 deltagere

Søndag
Kl. 09:00-17:00 Plads Bingo
Kom og hent din plads-bingo-pladen i kiosken. Det er gratis at deltage
Hvis du finder alle tingene på pladen, kan du gå i kiosken og hente en præmie.

