
Boliviatræf	  2013	  

	  

	  

Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  og	  kom	  og	  vær	  med	  til	  Boliviatræf	  2013	  sammen	  med	  din	  
familie.	  

Træffet	  afholdes	  fra	  fredag	  den	  6.	  til	  søndag	  den	  8.	  september	  i	  Hillerød	  på	  	  

Nordisk	  Lejrskole	  og	  Kursuscenter	  
www.hillerodhostel.dk 

	  

Vi	  ser	  frem	  til	  en	  dejlig	  weekend	  for	  både	  børn	  og	  voksne	  med	  rart	  og	  sjovt	  samvær	  
med	  andre	  familier	  og	  gode	  indslag	  for	  alle.	  

	  

I	  får	  en	  invitation	  med	  endeligt	  program	  og	  pris	  for	  træffet	  i	  juni.	  

	  
	  
	   	  



	  

Nordisk	  lejrskole	  og	  kursuscenter	  	  
Nordisk	  Lejrskole	  &	  Kursuscenter	  har	  en	  dejlig	  stor	  græsplæne	  med	  udsigt	  til	  skov	  og	  sø.	  Der	  er	  en	  
stor	  sydvendt	  terrasse	  med	  havemøbler.	  En	  ny	  naturlegeplads	  er	  etableret	  her	  i	  foråret.	  
	  
Der	  er	  4	  værelsesfløje	  med	  i	  alt	  145	  sengepladser	  fordelt	  på	  45	  værelser.	  En	  del	  af	  værelserne	  er	  
netop	  nyrenoveret.	  

Indkvartering	  
Familieværelser:	  Et	  værelse	  med	  bad/toilet	  til	  en	  enkelt	  familie	  

Teenageværelser:	  Et	  drenge-‐	  og	  et	  pigeværelse,	  hvor	  teenagere	  kan	  bo	  sammen,	  hvis	  de	  har	  lyst.	  

Tilmelding	  
Tilmelding	  sker	  efter	  først	  til	  mølle-‐princippet.	  Tilmeldingsfrist	  den	  1.	  august.	  
Send	  en	  mail	  til	  hbmi@mail.dk	  med	  oplysning	  om:	  

• Navne	  på	  alle	  deltagere	  
• Alder	  på	  børn	  (på	  træffet)	  
• Ankomsttidspunkt	  (fredag	  eller	  lørdag)	  
• Om	  teenagere	  ønsker	  at	  sove	  på	  teenage-‐værelse	  

Samtidig	  indbetales	  deltagergebyret	  (beløb	  fastsættes	  i	  juni).	  

Kontakt	  
Hvis	  I	  har	  spørgsmål,	  er	  I	  meget	  velkomne	  til	  at	  kontakte	  os:	  

Dorte	  og	  Thomas	   dorte.holmberg@mail.dk	   26	  15	  44	  17/28	  10	  93	  00	   	  

Berit	  og	  Hans	  	   hbmi@mail.dk	   48	  21	  08	  19	   	  

Ida	  Marie	  og	  Patrick	  	   d293253@dadlnet.dk	   30	  70	  70	  27	  /23	  24	  70	  27	  

	   	  



Foreløbigt	  Program	  

Fredag	  den	  6.	  september	  
Ankomst	  
Aftensmad	  -‐	  smør	  selv	  sandwich	  –	  og	  hygge	  
Præsentationsrunde	  

Lørdag	  den	  7.	  september	  
Morgenmad	  
Holdaktiviteter	  og	  musik	  
Madpakker	  
Parkour	  (børn)	  
Bolivia-‐oplæg	  (voksne)	  	  
Snobrød	  bagning	  ved	  bål	  plads	  
NERF	  og	  pusterør	  
Festmiddag	  
Aftenhygge	  
Musik/hygge	  (teenagere)	  

Søndag	  den	  8.	  september	  
Morgenmad	  
General	  forsamling	  og	  træf	  evaluering	  
Oprydning	  og	  pakning	  
Afrejse	  
	  
	  

	  

	  


