NATIONALPARK THY - SUMMERCAMP
Glæd Jer – I skal på Summer camp
Glæd Jer – Vi skal på Summer Camp sammen.
En Summer Camp med Ungdomsskolen er en ”vildmarks- agtig” lejr tur. Her prøver vi at
sove ude, lave mad over bål og hygge os med naturen. Det har været en stor oplevelse i
de seneste 5-6 år. Igen i år skal vi på tur til Tandrup Tipi ved Vandet sø.
Vores supergode naturvejleder har desværre lagt sig syg og har måttet melde afbud. Det
betyder at vi bytter lidt ud på nogle aktiviteter – det bliver stadigvæk mega-godt og supersjovt. Lystfiskeriet bliver for eksempel erstattet af en anden aktivitet.
Program
Vi har lavet et program til Jer. Der er emner nok til, at vi kunnet have været i naturen i en
hel måned – det har vi ikke tid til. Vi har valgt noget af det bedste til jer.

Onsdag den 05.08

Torsdag den 06.08

Bus fra:
Sjørring skole – ved hallen
kl. 10.00

Vi bliver vækket og får morgenmad.

Vi mødes på lejrpladsen klokken 10.30.
Vi starter med at lære hinanden og området at
kende.
Søren og Mikkel fra Ungdomsskolen fortæller
om dagens aktiviteter og vi bliver sat i gang
Midt på dagen bliver der serveret frokost.

Vi rydder op på pladsen, fjerner bivuaker, så naturen ikke bærer præg af at vi har været der.

Vi begynder at bygge bivuakker.
Aftensmad
Om aftenen har Ungdomsskolen i Thisted en
overraskelse
Vi overnatter i Bivuaker

Uddeling af Summer camp diplomer.
Bus ankommer til Sjørring.
kl 10.30
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Medbring:
• Godt humør
• Praktisk tøj. Ikke det nyeste – vi kommer nemlig udfor lidt af hvert.
• Skiftetøj
• Regntøj & Gummistøvler
• Solecreme
• Myggebalsam
• Lille rygsæk
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Nattøj?
• Lidt varmt tøj til om aftenen (Det kan blive lidt koldt). Husk igen at være praktisk.
Vi færdes i skoven og brænder bål – så det er stadigvæk ikke det nyeste tøj.
• Tandbørste og toiletsager. Husk at du ikke kommer i bad.
• Du kan evt. medbringe din egen dolk
Du må gerne have din telefon med. Husk at det er på eget ansvar.
Mikkel
Mikkel er klubleder i ungdomsskolen. Han er med i hele projektet (hver dag). Mange af
børnene kender ham fra klublivet. Mikkel har derudover en hjælper med, således at Ungdomsskolen har to voksne med på hele lejren. Mikkel og hans hjælpere vil assistere instruktørerne i alle aktiviteterne. Samtidig er det dem, som vil hjælpe børnene med at få
tingene til at køre. De er fortrolige med at sætte lege i gang og kan hurtigt standse eventuelle småkonflikter imellem børnene.
Hvis der er et eller andet, som der skal tages hensyn til (f.eks. noget om medicin, mad
overfølsomhed eller sygdomme?) så kontakt endelig Mikkel. Vi vil gerne støtte børnene i
forbindelse med de eventuelle udfordringer, som der måtte være. Det er meningen at alle
skal have en super oplevelse, og det står Mikkel og Ungdomsskolen gerne på mål for.
Mikkel Gedebjerg tlf. nr. 25306511
Praktisk
Vi vil gerne have, at barnet medbringer skemaet på næste side i udfyldt tilstand. Det er
oplysninger, som er praktiske for os at have, når vi skal på sådan en tur.
Vi glæder sig til nogle gode dage i Nationalparken – hvor det bare skal handle om to ting:
- Det skal handle om naturen og det skal handle om kammeratskab.
Venlig hilsen
Mikkel Gedebjerg
Ungdomsskolen

Søren Ottosen

Annette Bjørndal
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UDFYLD og Medbring

Navn på deltager
Hvis du har telefon med – hvad er nummeret
Din Far eller Mors navn
Far eller Mors telefonnummer
Noget det er godt, at de voksne ved ?
Astma – mad man ikke kan tåle - AdHD –
Hjemve – vådligger – eller lignende.

Skemaet afleveres til Mikkel.
Skemaet bevares fortroligt. Det er Mikkel (og eventuelle instruktører) der kender indholdet

