
Aktivitetsplan for sommeren 2020 

Uge 27 

Tirsdag kl. 19 Snobrød ved bålpladsen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn. 

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

Lørdag kl. 14-16 Underholdning i gårdhaven med skøn harmonika musik. 

Kaffe og kage kan købes. ( max. 50 gæster ) 

 

Uge 28 

Tirsdag kl. 19 Lav krabbesnor ved kiosken. Sammen går vi til 

dæmningen og fanger krabber.  

Børn skal være ifølge med voksen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn.  

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

 

Uge 29 

Tirsdag kl. 19 Snobrød ved bålpladsen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn.  

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

Lørdag kl. 18.30.  Sommerfest, buffet og velkomstdrink i gårdhaven, 

efterfølgende levende musik med band.  299 kr. pr. 

person tilmelding er nødvendig i kiosken. Børn halv pris. 

Baren er åben. ( kun for campister )  

 

 

Ret til forbehold for ændringer, særligt hvis vejret er dårligt. 

Følg hele tiden vores aktiviteter på app´en, Govisit. 

 

 

 



Uge 30 

Tirsdag kl. 19 Lav krabbesnor ved kiosken. Sammen går vi til 

dæmningen og fanger krabber.  

Børn skal være ifølge med voksen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn.  

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

 

Uge 31 

Tirsdag kl. 19 Snobrød ved bålpladsen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn.  

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

 

Uge 32 

Tirsdag kl. 19 Lav krabbesnor ved kiosken. Sammen går vi til 

dæmningen og fanger krabber.  

Børn skal være ifølge med voksen. 

Onsdag kl. 11-12 Krea cafe i gårdhaven ( 25 kr. pr. barn) 

Fredag kl. 15-17 Pool party for børn.  

(Børnedrinks og snacks kan købes ) 

Lørdag kl. 18.30.  Sommerfest, buffet og velkomstdrink i gårdhaven, 

efterfølgende levende musik med band. 299 kr. 

pr.person tilmelding er nødvendig i kiosken. Børn halv 

pris. Baren er åben. (for campister/barens gæster )  

 

 

Ret til forbehold for ændringer, særligt hvis vejret er dårligt. 

Følg hele tiden vores aktiviteter på app´en, Govisit. 

 


