Lystfisker ophold

Dansk Julehygge

1. oktober – 5. oktober 2018

10.- 14. december 2018

Indhold:

Indhold:

5-dages lystfiskeri langs Kongeåen,
lokale søer og Put and Take.

Højskole dage op til jul
indeholdende:

Tur til Vadehavet og Mandø.

Undervisning i nålefilt, musik og
fællessang, julebag med personalet,
juleudflugter, demonstration af
juledekorationer, besøg på Rødding
Højskole og kirke med julekor samt
julefortællinger m.m.

Tilbered selv din fangst eller lad os
gøre det i vores store køkken. Tips og
eksempler på tilberedning og grill af
fisk.
Lystfiskerhistorier om aftenen,
også jeres egne.
Tager du ægtefælle/partner med,
arrangerer vi gode oplevelser og
udflugter til ham/hende også.
Lokal lystfisker og naturelsker fortæller
og giver gode råd om de bedste
fiskepladser.

Fiskekort er for egen regning.

Der serveres dejlig julemad og hele
huset er julepyntet efter gamle og
nye traditioner, så der er masser af
inspiration og juleglæde at tage med
hjem.

Højskoleophold
på
Bennetgaard
2018

Det er nu muligt at komme på spændende
højskoleophold på Bennetgaard af 5 dages
varighed fra mandag til fredag.

Humor og livsglæde

Der vil være et fuldt program hver dag med
musik, underholdning, foredrag, kreativ
arbejde, motion og flere køreture ud af huset
til diverse seværdigheder m.m.
Der vil være forskellige dygtige undervisere
og foredragsholdere samt guider på flere af
turene.
Der vil blive serveret lækre danske retter af
friske råvarer. Maden vil være tilpasset efter
årstiden og temaerne på holdene.
Prisen er: 320,00 € pr. person.
I prisen er inkluderet overnatning, fuld
forplejning, udflugter og aktiviteter/
materialer.
Opholdene starter mandag kl. 11.00 og
slutter fredag kl. 13.00.

Tilmelding hos
Dansk Sundhedstjeneste
for Sydslesvig e.V.,
som formidler til
opholdene:
tlf.: 0461-57058-0,
mail: info@dksund.de
Læs nærmere på: www.dksund.de

Bedsteforældre/
børnebørns ophold

4. juni - 8. juni 2018
16. juli – 20. juli 2018
Indhold:


Der er intet så sundt som en god
latter,



intet så dejligt som kreativ samvær
med andre,



og intet så hyggeligt som dansk
hygge.

Oplev disse 3 ting plus udflugter i den
smukke danske natur på et 5- dages
højskoleophold i det gamle grænseland.
Der vil være humoristiske foredrag,
sjove kreative fag, musik og fællessang,
vittighedsaften, dans og motion som alle
kan være med til.

Indhold:
5-dages ophold med kreative fag og
underholdning for børn og ditto for
voksne.
Masser af udendørsaktiviteter som
f.eks. besøg i legeparker,
naturlegepladser, grill, bål, fiskeri,
badning og en nat i schelter, for dem
der har mod på det. m.m.
Herligt samvær med jeres børnebørn,
men samtidig også afslapning ind
imellem for jer, mens vi sørger for
underholdning til børnene.
Halv pris for børn under 12 år!

Kom og oplev, hvorfor vi danskere er
blevet kåret til de lykkeligste i verden.

