PIRATERNES TIDSREJSE
VI HAR STÆRKT BRUG FOR
JERES HJÆLP!
For at forbedre
aktiviteterne på
Trevældcentret,
har vi inviteret de
magiske pirater på
besøg. Men på vej
til Trevældcentret gik skibets
hemmelige tidsstyringsmotor i stykker.
Siden piraternes motor gik i stykker, er der sket
mærkelige ting på Trevæld. Der er gået helt kuk i
højtiderne, når man besøger centret. Det betyder
bl.a. at påskeharen nu skræmmer børnene, mens
spøgelset deler julegaver ud.
Piraterne har brug for jeres hjælp til at få styr på
højtiderne og få repareret deres motor,
så de kan vende sikkert tilbage til deres magiske
ø.

Praktisk info:
Lejren er en konceptlejr, som vi på Trevældcentret
kalder en ”all inclusive” lejr.
Vi lover:
Masser af uniformerede børn.
Masser af sjove aktiviteter.
Fuld fart over feltet.
Fastsat program, madplan og alle ingredienser, der
skal bruges til maden.
I skal medbringe:
Lejrudstyr - både personligt og til gruppen.
Tøj efter forholdene.
Godt humør og de færdigheder I har lært.
Sted:
Trevældcentret, Trevældvej 7, 7830 Vinderup
Tidspunkt:
Torsdag d. 21/5-20 kl. 14:00 til søndag d. 24/5-20 kl.
12:00
Tilmelding:
Tilmelding foregår kun via www.trevaeld.dk
Deltagerantallet kan tilrettes ved endelig tilmelding.
Arrangør:
Trevlerne - De frivillige på Trevældcentret.

Deltagerpris:
2 dage med 1 overnatning kr. 250,-/deltager
3 dage med 2 overnatninger kr. 375,-/deltager
4 dage med 3 overnatninger kr. 450,-/deltager
Prisen dækker alle udgifter på nær egne indkøb i
Muleposen.
Der kan hjemsøges tilskud på grundleje fra
hjemkommunen og beløbet bliver tydeligt vist på
gruppens faktura.
Tidsplan for tilmeldingen:
11. marts: Sidste frist for forhåndstilmelding. Få 		
			 dage herefter udsendes første infobrev.
18. marts: Den endelige tilmelding åbner
23. april:
Seneste endelige tilmelding. Få dage
			 herefter udsendes kontrakter og sidste 		
			infobrev.
14. maj:		 Seneste betaling af faktura og også
			 sidste mulighed for at ændre
			 deltagerantal (hvis der er færre
			 deltagere end først tilmeldt)
Kontakt:
Lejrchefer er Krista Nielsen og Line Jakobsen og de
kan kontaktes på himmelfart@trevaeld.dk
Spørgsmål vedr. priser og kontrakter rettes til:
udlejning@trevaeld.dk - 29 87 60 73

