
Bolivia	  træf	  2013	  

	  

	  

Kom	  og	  vær	  med	  til	  Bolivia	  træf	  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.	  

	  

Vi	  har	  nu	  fået	  programmet	  på	  plads	  og	  håber	  at	  høre	  fra	  jer,	  tilmeldingsfrist	  den	  12.	  
august	  2013.	  

	  
	  



Program	  

Fredag	  den	  6.	  september	  
17:00	  -‐	  	   	   Ankomst	  

18:00	  -‐	  	   	   Aftensmad	  

20:00	   	   Præsentation	  runde	  

Lørdag	  den	  7.	  september	  
8:00	  –	  9:30	   	   Morgenmad	  (	  smør	  selv	  madpakker	  til	  frokost	  )	  

10:00	  –	  12:00	   Alex	  Cid	  (fra	  Chile)	  og	  hans	  kone	  Maria	  laver	  en	  mytologisk	  inspireret	  
skattejagt	  for	  store	  og	  små.	  

12:00	  –	  13:00	   	   Frokost	  (	  madpakker	  )	  

13:00	  –	  15:00	   	   Parkour	  workshop	  for	  store	  og	  små	  børn.	  

14:00	  –	  16:00	   Hanne	  Pedersen,	  leder	  af	  Center	  for	  Animationspædagogik	  fortæller	  om	  en	  
række	  animationsprojekter	  (tegnefilm	  m.m.)	  hun	  har	  lavet	  i	  Bolivia	  med	  børn	  
og	  voksne.	  Deriblandt	  et	  projekt	  med	  børn	  på	  Altiplano.	  Henvender	  sig	  
primært	  til	  voksne.	  

16:00	  -‐	  17:30	   	   NERF	  workshop,	  snobrød	  bagning	  ved	  bål	  plads,	  fri	  leg	  

18:00	  –	  19:00	   	   Festmiddag	  

19:30	  –	  21:00	   Tid	  til	  at	  snakke	  om	  rejser	  tilbage	  til	  Bolivia,	  som	  flere	  familier	  har	  været	  på	  i	  
sommer.	  

21:00	  -‐	  	   	   Teenageres	  egen	  aften	  	  

Søndag	  den	  8.	  september	  
8:00	  –	  9:00	   	   Morgenmad	  

9.00	  –	  10:00	   	   General	  forsamling	  og	  træf	  evaluering	  

10:30	  –	  11:00	   	   Oprydning	  og	  pakning	  

11:00	  -‐	  	   	   Afrejse	  



Praktiske	  oplysninger	  

Tilmelding	  
Tilmelding	  sker	  efter	  først	  til	  mølle-‐princippet.	  Tilmeldingsfrist	  mandag	  den	  12.	  august.	  
Send	  en	  mail	  til	  hbmi@mail.dk	  med	  oplysning	  om:	  

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

Samtidig	  indbetales	  deltagergebyret	  på	  2400	  kr	  på	  konto	  5479-‐3404800.	  Husk	  at	  skrive	  navnene	  
sammen	  med	  indbetalingen.	  

Nordisk	  lejrskole	  og	  kursuscenter	  	  
Lejrskolevej	  4,	  3400	  Hillerød.	  

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.	  

Medbring	  sengelinned	  og	  håndklæder	  eller	  lej	  det	  til	  80	  kr	  pr	  sæt.	  Sovepose	  må	  ikke	  medbringes.	  

Legetøj	  
Medbring	  gerne	  legetøj	  som	  f.eks.	  bolde,	  hulahop	  ring,	  løbehjul,	  sjippetov,	  ketcher,	  diabolo	  mv.	  

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	  


