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Løve – Ørslev 4H

Mad og Bag og Hobbyværkstedet
starter op i uge 38
Vi deltog på dyrenes dag i Slagelse

Løve - Ørslev 4H var til dyrenes
dag i Slagelse i søndags og det var
en helt fantastisk givende dag, hvor
publikum nød vores aktiviteter og
dyr og vi fik talt 4H værdier med
en masse .... vi brænder jo også for
de værdier, så det var ikke svært.
Se flere billeder på vores
facebookside eller hjemmeside, for
vi synes nemlig at billederne taler
for sig selv.

Sommer på Vestsjælland
Vores sommercamp løber af stablen
den 6. – 8. juli og der er stadig et par
ledige pladser, hvis lysten skulle være
der for at snuse til 4H’s værdier
Så skynd jer ind på vores hjemmeside
og snup en plads.
Vi kan kun nævne, at det bliver 3
spændende dage.

Roskilde dyrskue
Vores hestehold udstillede på Roskilde
dyrskue. Det var kulminationen af
måneders skøn undervisning med
både teori og praktik, hvor de har
beskæftiget sig med alt omkring
hestens røgt og pleje, samt lært at
mønstre hestene.

Dyrehold oprettes efter behov
Vores hestehold starter op igen i uge 8
i 2019.
Hunde, kanin og hønsehold oprettes
efter behov og ved interesse.
Kontakt os, hvis I sidder og brænder
for fællesskab, undervisning og
nærvær med netop dit dyr.

Køkkensjov
Mad og Bag
Kan du lide at lave mad og bage og
samtidig gøre det sammen med andre
børn?
Så er mad og bag lige noget for dig …
Vi starter op tirsdag i uge 38 med et
garvet hold …..
Se vores facebookside eller
hjemmeside for flere detaljer og
arbejds/menuplan ….
Kontaktperson: Gundhil Andersen
Mobil: 40 13 9320

Løve – Ørslev 4H
www.loeve-oerslev4h.dk
22 13 81 67
divo@larsen.mail.dk
Følg os på
Løve-ørslev 4H
loeveoerslev4h

Hobbyværkstedet
Hos Løve-Ørslev 4H er der mulighed
for at lave kreative aktiviteter sammen
med andre.
Vi skal over 10 gange være kreative
sammen og samtidig hygge os og have
det sjovt.
Der vil være forskellige instruktører på
holdet.
Se mere på vores facebookside eller
hjemmeside.
Kontaktperson: Bethina Larsen
Mobil: 22 13 8167

