Aktiv familieweekend 2017
Fredag, den 19. maj kl. 16.00 til søndag, den 21. maj kl. 13.30,
Gilwellcentret, Houens Odde 20, 6000 Kolding
Fredag, 19. maj:
16.00 – 18.00

Ankomst og indkvartering

18.00 – 19.00

Middag

19.15 – 19.30

Velkomst og præsentation i pejsesalen.

19.30 – 21.30

Et opgaveløb rundt i området med opgaver, hvor alle sanser bruges.
Planlægges/afvikles af KFUM-spejdernes roverklan fra Brørup. (Voksne)
Bålhygge med pølser og snobrød for de, der har lyst.
Aftenkaffe.
Snik-snak og fredagsbar

21.30 -

Lørdag, 20. maj:
8,30 – 9,30

Morgenmad

10.00 – 13.00

Aktiviteter for alle ved professionelle instruktører. Gå tur med naturvejlederen i
skoven og lær om naturen på en sjov måde, brug ting fra naturen til at lave kunst
og med waders på fanger vi vanddyr – og spiser dem!

13.00 – 14.00

Frokost

14.00 – 17.00

Eftermiddagspause, mulighed for en lur, en gåtur, at spille showdown, spille andre
spil – eller bare slappe af og nyde stedet.

17.00 – 18.00

En overraskelse

18.30 – 20.00

Middag for alle.

20.00 – 21.00

Bålhygge med pølser og snobrød for de, der har lyst.
Aftenkaffe. Baren er åben.

21.00 – 23.00

Musik/underholdning

Søndag, 21. maj:
08.30 - 09.30

Morgenmad og tjek ud af værelserne

10.15 – 10.30

Kanosejlads

12.30 - 13.30

Frokost og afrejse

Yderligere informationer:
Poul Erik Jespersen.
Mail: redaktion@lfbs.dk
Tlf.: 5048 1121

4

Aktiv familieweekend på Houens Odde
Weekenden har fokus på at være sammen, at hygge, at riste pølser, at gå ture, at lytte til god musik,
at undres, at opleve naturen, at nyde stilheden og hinanden, at samarbejde, at padle, at synge, at
spise god mad og at have tid sammen.

Houens Odde
Til dette formål har Houens Odde de ideelle rammer.. Houens Odde er KFUM-spejdernes nationale
spejdercenter, der ligger helt ude i skoven ved Kolding Fjord. Centret vi skal bo på er ikke et
konferencecenter eller hotel. Det er heller ikke en spejderhytte. Det er et kursuscenter med fælles
bad/toilet på gangene og i kælderen.
Indkvartering foregår primært på 4-sengs værelser; det vil sige, at i udgangspunktet indlogeres
mindre børn sammen med forældrene, mens større børn (unge) indkvarteres på hhv. drenge- og
pigeværelser i ”Ungdomshuset”. Skriv evt. en kommentar ved tilmeldingen om særlige ønsker.
Da vi hovedsageligt har 4-mands værelser er en vis fleksibilitet nødvendig. ”Voksne kommer
naturligvis ikke til at bo sammen med andre end deres familie!”.
Adressen er: Houens Odde 20, 6000 Kolding – og ja, man skal køre helt ud for enden af skovvejen;
ca. 3,5 km fra hovedvejen mellem Kolding og Middelfart. Nærmeste station er Kolding. Der kan
evt. aftales afhentning her, hvis nogen har brug for det.
Der er mulighed for badning i fjorden (efter aftale). Der er trådløst wifi på hele centret, men ingen
fjernsyn. Der vil være brætspil; også taktile til rådighed til afbenyttelse.
Se evt.: www.houensodde.dk

Tilmelding og pris
Pris: 500 kr. pr. voksen; weekenden er gratis for børn og unge!
Betalingen finder sted til foreningens konto: Reg.nr. 1551 - Konto 30 77 799.
Man er først endelig tilmeldt kurset, når man har betalt; husk at påføre navn ved betaling.
Foreningen refunderer ikke transportudgifterne, men disse kan søges dækket sammen med
kursusudgiften hos hjemkommunen i henhold til serviceloven.
Der er kaffe-/te- og vandautomat til fri afbenyttelse hele døgnet. Drikkevarer i øvrigt betaler man selv.
Centrets drikkevarer købes ved høflig selvbetjening og betaling foregår enten ved kontant betaling,
men helst med Mobile Pay. Billigste flaske vin koster ca. 130 kr.
Der vil være en lille bod med salg af slik og chips til rimelige priser.
Hvis der er særlige hensyn vedrørende kosten, bedes det venligst oplyst ved tilmeldingen.
Der vil være mulighed for at deltage en enkelt dag; ring/mail og forespørg!
Tilmelding
Tilmelding senest den 1. maj 2017 på LFBS’ hjemmeside: www.lfbs.dk
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