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Løve-Ørslev

Sommer på Sjælland blev en stor succes
Og vi fortsætter tilbuddet til næste
sommer
8 spændte børn mødte op fredag og
fik en forrygende week-end, hvor de
fik prøvet mange af 4H’s aktiviteter af.
Se alle billederne på vores hjemmeside
www.loeve-oerslev4h.dk og hør lige
indslaget fra P4, der ligger på vores
facebookside.
Der blev tilberedt mad i naturen, hvor
også de fleste råvarer blev indhentet,
der var tid til fordybelse i pasning og
omgang med dyr, gåture, strandtur,
gyserhistorie og aktiviteter med beton,
tegning og maling.
Der blev vasket op i hånden og
sovepladsen var høballer. Æbler blev
presset på vores æblepresser.

Madskole på Løve-Ørslev skole
Se de skønne billeder på vores
hjemmeside eller facebookside.
Vi afholder madskole igen til næste år i
den første uge af sommerferien.

Der har desuden været afholdt
madskoler i Slagelse, Korsør og
Nykøbing Sjælland, hvor deltagerne er
blevet medlem af vores klub. Vi håber
I vil finde jer godt tilrette i vores
fællesskab.

Leje af æblepresser
Vi har investeret i en æblepresser.
Vi afholder æblepressedage i løbet af
efteråret …. Følg med på vores
facebookside, for nærmere
information.
Der er desuden mulighed for at leje
denne æblepresser af os …
Pris for medlemmer:
75 kr. pr. døgn
Pris for ikke-medlemmer:
150 kr. pr.døgn
Depositum:
500 kr.
Kontakt os på mail eller tlf.nr.

Madskoler
Der har været afholdt madskoler i
Slagelse, Korsør og Nykøbing Sjælland,
hvor vi siger velkommen til deltagerne
i vores klub og siger tak til de frivillige.

Mad og Bag
Hobbyværkstedet

Mad og Bag starter op den 18.
september på Løve Skole
Tidspunkt: 15.30 – 18.30
Tilmelding: www.4h.dk
Hobbyværkstedet starter op den. 19.
september på Cobavej 5 i Høng.
Tidspunkt: 16.00 – 18.00
Tilmelding: www.4h.dk
Se madplan, aktivitetsplan og
yderligere informationer på vores
hjemmeside og facebookside.
Pris: 400 kr. pr. hold

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

Mød os på Birkendegaard
Den 1. og 2. september kommer vi
Med madvognen og sælger vafler,
pandekager, kaffe og the.
prøv en tur på ponyen, tag et traktor
kørekort og hør hvad 4H kan tilbyde
jeres familie.
Ses vi?
Åbningstider: 10.00 – 16.00

