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Gabriel Jensens camp i Dragør
Batterivej 15,
 2791 Dragør.

Dragørlejren ligger i et naturskønt område ved Dragør Badeanstalt og Gåserepublikken.
Lejren er indrettet med fine faciliteter inde og ude, så i tilfælde af dårligt vejr, er det muligt, at 
rykke indendørs og finde på alternative aktiviteter.
For de børn og unge der deltager i ugens program, vil der være mulighed for at komme en dag 
på Dyrehavsbakken med det faste personale.
Husk badetøj, håndklæde, og tøj der passer til dagens aktivitet. Husk madpakke.
 I Dragør får du snacks og drikkelse.

Bus til og fra Dragør

Kl. 09.00 afgang fra Frederikssundsvej 277 (over for Lidl)/ retur kl. ca. 16.00

Kl. 09.20 afgang fra Nørrebrocenteret ved Silvantorvet/ retur kl. ca. 15.40

Kl. 9.45 afgang fra Prismen i Holmbladsgade/ retur kl. ca. 15.20

Program for uge 27  Hver dag er der badning for de friske. 

Mandag  Introdag med leg, spil, badning og meget andet.

Tirsdag Vi bygger drager og laver smykker.     
.
Onsdag Paddleboards ( Kajakhotellet kommer og underviser).

Torsdag Mad over bål

Fredag Tur til Dyrehavsbakken.

Program for uge 28 Hver dag er der badning for de friske. 

Mandag  Introdag med leg, spil, badning og meget andet.

Tirsdag Mad over bål og smykkeværksted.

Onsdag Paddleboards ( Kajakhotellet kommer og underviser).

Torsdag Sportsdag

Fredag Tur til Dyrehavsbakken.



Velkommen til sommeren 2019 
med Gabriel Jensens 

spændende aktiviteter og ture.

Så er Gjf-programmet for denne sommer fastlagt, og som tidligere er der et bredt udvalg af spænd-
ende aktiviteter.    
De aktiviteter der kan købes via et link på vores hjemmeside, tilbydes i samarbejde med institu-
tioner, klubber og foreninger, hvilket vil sige, at der ikke er tale om et pædagogisk pasningstilbud. 
Derfor er det en forudsætning, at de børn der deltager, kan klare sig selv.
 
Billetterne kan købes fra tirsdag 11. juni kl. 12.00 til en symbolsk pris på 30 kr. 
(billetprisen er den samme, uanset om det er et endagstilbud eller en aktivitet, der løber over en 
uge)
....................................................................................................................................................

Aktiviteterne og bustransporten til Dragørlejren er gratis,
og der vil være personale, der står for aktiviteterne, og 
personale der fører opsyn med de børn og unge der del-
tager. Alle ansatte har afgivet en børneattest og de voksne,
der står for badning, har som minimum en bassinprøve. 

Dragørlejren er åben for alle børn og unge fra 1. klasse til 
og med 9. klasse de første to uger af sommerferien mandag 
til fredag.
Du kan bare møde op ved busopsamlingsstederne og komme 
med én dag eller alle dage i de to første uger af sommerferien. 
Ved bussen møder du personalet.
Se program for Dragørlejren og busopsamlingssteder på 
bagsiden af denne folder.
Første gang du skal med til Dragør, skal du medbringe
et udfyldt turkort, eller dit sundhedskort og et telefon-
nummer til dine forældre.

På gjf.dk er der yderligere information, om hvor de forskellige
aktiviteter finder sted, og hvad du skal medbringe.
Du finder også videoklip fra nogle af aktiviteterne og meget mere.
Nogle aktiviteter kræver forældretilladelse eller deltagelse, 
så tjek venligst hjemmesiden. 

Med ønsket om en god og aktiv sommer.
Søren Freiesleben
Forretningsfører 
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1 Ridning (Klampenborg) 09.00
15.00 fra 10 år

2 Ridning (Frederiksdal) 09.00
15.00 fra 10 år

3 Rollespil/ Workshop 10.00
13.00 fra 9 år

4 Rollespil i skoven 10.00
15.00 fra 9 år

5 Gokart (CPH Gokart)
husk forældretilladelse

12.45
16.00 fra 10 år

6 Gokart (Fun 05)
husk forældretilladelse

13.00
16.00 fra 10 år

7 Mountainbike i skoven 10.00
14.00 fra 8 år

8 BMX på bane
husk forældredeltagelse

10.00
12.00
13.00
15.00

7-9 år
fra 10 år

9 Laseraktion
husk forældretilladelse

09.45
13.00 fra 7 år

10 Urban Ranger Camp
husk forældretilladelse

09.45
13.00

fra 12 år
min.155cm.

11 Wakeboard
husk svømmebevis 200m

11.45
14.00

fra 10 år
svømmebevis

12 Billedskolen 09.00
15.00 fra 9 år

13 Optimistjolle
husk svømmebevis 300m

09.00
14.00

fra 8 år
svømmebevis

14 Musikskolen 10.00
15.00

a. 7-9 år
b. fra 10 år a b

16 Fægtning 09.00
15.00 fra 8 år

17 Svømning begynder 14.45
16.00 7-10 år a a a a b b b b

18 Svømning let øvede 15.45
17.00 8-13 år a a a a b b b b

19 Teater 10.00
14.00 8-13 år

20 Cirkus 10.00
14.00

a. 7-9 år
b.fra 10 år a b

21 Forfatterværksted 10.00
14.00 fra 11 år

15 Paddleboard 9.45
13.00 fra 10 år

Gabriel Jensens Ferieudflugters aktivitetskalender 2019
På vores hjemmeside gjf.dk kan du se info om aktiviteterne. Du kan se hvor det 
foregår og hvad du skal medbringe.
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