
Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

08.00 - 

08.45

Morgenaktivitet Morgenaktivitet Morgenaktivitet Morgenaktivitet Morgenaktivitet Morgenmad kl.

8.45- 10.30.

Herefter

pakning og

afrejse senest

kl. 11.00

08.45 - 

09.30

Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

09.30 - 

10.00

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

10.15 - 

12.00

Foredrag Foredrag

Udflugt i det 
fynske

Foredrag Foredrag

12..15 - 

13.00

Frokost Frokost Frokost Frokost

14.00 - 

16.30

Ankomst/

Indkvartering/

Rundvisning

Værksteder Værksteder Værksteder Værksteder inkl. 

Festforbere-

delse/

Evaluering

18.30 - 

19.10

Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Fest

19.45 - 

21.15

Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet

21.40 - 

22.00

Godnat Seance Godnat Seance Godnat Seance Godnat Seance Godnat Seance



VÆRKSTEDSBESKRIVELSER

Smykker
På smykkeværkstedet vil du få mulighed for at lave mindre sølv-
smykker, så som brocher, øreringe og ringe. Sølvet kan evt. mixes 
med smukke slebne sten, som du selv har mulighed for at slibe på 
vores slibemaskiner. Fletning af læderarmbånd er også en mulighed.

Sund kost - godt liv
Vi sætter fokus på, hvordan du kan leve sundere, hvis du mener, 
der er plads til forbedringer. Med udgangspunkt i de nye kostråd og 
almindelig sund fornuft vil vi med humoren i behold arbejde med, 
hvordan lige netop din hverdag kan skrues sammen, så dit liv bliver 
sundere – uden at blive mere besværligt.

Outdoor
På sportsholdet er vores fokus at finde glæde ved at være fysisk 
aktiv. Vi skal lege, spille bold og meget andet, som vi finder ud af 
sammen. Kort sagt masser af aktivitet og sjovt samvær.

Ridning
Her i Bogense er vi beriget med både en rideskole og smuk natur. Vi 
vil tilbyde ridning og naturoplevelser på et og samme hold, således 
at vi skiftes til at ride og nyde naturen. Hvis det er godt vejr, kan det 
jo oven i købet kombineres.

Cykelture og fortællinger
Vi tager cyklerne og kører ud i det Nordfynske landskab. Vi har både 
skov og strand og gamle herregårde, og med Ib som tovholder vil I 
opleve Nordfyn udfolde sig igennem masser af lokale og personlige 
fortællinger.

Kor
Vi skal synge. Sangene er hentet fra populærmusikkens store sang-
bog med både en- og flerstemmige sange.  Vi går efter det store 
energipotentiale der ligger i sangglæden. Ikke mindst den energi, der 
ligger i at synge sammen med andre. Der kræves ingen nodekend-
skab for deltagelse, - kun opmærksomme ører og arbejdsom 
stemme.

Fingrene i jorden
Vi skal i haven! Hver dag mødes vi omkring skolens højbede og laver 
et par opvarmende yogastræk og nogle lette mindfulness øvelser. 
Efter et oplæg arbejder vi praktisk: Planter, vander, sår, luger, pluk-
ker, eller hvad der ellers er at gøre i haven. 


