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Løve-Ørslev 4H

Sommer på Sjælland
Sommercamp for medlemmer af 4H
Sommercamp på
vestsjælland
Kom til "sommer på Sjælland". Vi skal
lære om heste og kaniner. Vi skal
hygge om bålet, være kreative, lære
om naturen og grøntsagernes vej fra
jord til bord og så skal vi bade ved
stranden. Overnatning foregår i telte.
Det foregår på Holmevej 2, 4200
Slagelse
For yderligere oplysninger:
kontakt Sara Bøttcher
53 82 37 37 hellasara@live.dk

Hvad kan du bedst lide ved 4 H?
Arbejdet med dyr?
Natur og udeliv?
Kreativitet, mad og samvær?
Hvis du bare er vild med det hele og
ikke har lyst til at vælge, så er Sommer
på Sjælland måske noget for dig.

Sommer på Sjælland
Løve-Ørslev 4H inviterer til 3 dage inkl.
overnatning, hvor du kan lære en
masse om dyr (heste, kaniner), natur,
bål og fra-jord-til-bord.
Vi skal også lave masser af kreative
aktiviteter.
Kort fortalt skal vi arbejde med lidt af
alle de ting 4H står for.

Det praktiske
Hvornår:
Fredag den 6. juli til søndag den 8. juli
2018 (uge 27).
Ankomst: Fredag den 6. juli kl. 9.00
Afhentning: Søndag den 8. juli kl.
16.00
Sted: Holmevej 2, Solbjerg, 4200
Slagelse
Alder: 8-12 år
Pris: 300 kr.
Tilmelding: www.4h.dk ”under mit 4h”
Kig evt. på www.holmesvinget.dk
Stedet, hvor summercampen holdes
Sponsoreret af @Nordeafonden

Hesteholdet
Vores hestehold deltager i år på
Roskilde dyrskue
Mød dem på pladsen, hvor 4H holder
til.
Samtidig er der mulighed for at møde
4H i fuld action og blive inspireret af
de aktiviteter 4H udbyder i netop dit
område. Prøv også vores action
madskole, hvor det er muligt at lave
en smoothie, bage en pirog med
grøntsager over bål og få en tur på
hoppepuden. Roskilde dyrskue foregår
den 8.-10. juni 2018

Løve-Ørslev 4H
Loeve-oerslev4h.dk
22 13 8167
divo@larsen.mail.dk
Følg os på
Løve-Ørslev 4H
loeveoerslev4h

Hesteholdet
Hesteholdet har over foråret trænet,
lært og haft det hyggeligt.
Hesteholdet er et tilbud til alle
hesteglade børn, der vil beskæftige sig
med hestens røgt og pleje.
Der er mulighed for at deltage på
dyrskuer, som der flittigt bliver trænet
til.
Det er 3 garvede instruktører, der har
hesteholdet.
Nanna, Pernille og Kiki. Dette foregår
om onsdagen på stutteri Sparta.
For yderligere oplysninger
Kontakt Nanna
Tlf.: 25547101

