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FORBEREDELSESDAG
Tid: d. 24. maj kl. 10-16

Hvadskal der sketil en
forberedel sesdag?
Til forberedelsesdagen til Wonderful
Days for deltagere og frivillige fra
Distrikt Hærvejen kan du glæde dig til
en dag med masser af hygge og sjov,
så du er max klar til sommerens
fedeste oplevelse.
Vi skal lære hinanden godt at kende
og lave forskellige sjove ting, som kan
pynte vores camp på Wonderful Days.
Vi skal også spise lækker frokost - og
selvfølgelig have lækker kage.
Til forberedelsesdagen kan få svar på
de spørgsmål, du måtte have. Det
kan f.eks. være, om der arrangeres
fælles transport, om hvad "tid til tro"
er på Wonderful Days, hvad det
betyder at bo i en camp, hvem vi skal
til koncerter med osv.
Dagen arrangeres af frivillige i
distriktet og distriktets
udviklingskonsulent, som også skal
med på Wonderful Days.
Har du spørgsmål, er du velkommen
til at skrive til konsulenten på
ceb@kfum-kfuk.dk.

Tilm eldin g t il Won der f u l Days
Du kan tilmelde dig til Wonderful Days
på hjemmesiden:
www.wonderfuldays.dk.
Pr is: Hvis du er medlem af KFUM og
KFUK er prisen 1.600 kr. for hele ugen
og 1.775 kr., hvis ikke du er medlem. Tag
kontakt til din lokalforening for at høre,
om de giver et tilskud.

St ed: KFUM og KFUK i Distrikt
Hærvejen. Enghavehuset,
Enghavevej 4, 8600 Silkeborg
Tilm eldin g t il f or ber edelsesdag:
www.bit.ly/wdhaervejen
Pr is: Ganske gratis

HVADERWONDERFULDAYS?
- Sommerens fedeste oplevelse
for 13-19-årige
- Finder sted i uge 27 d. 5.-10- juli
på Tommerup Efterskole
- Oplev masser af sjove, skøre og
anderledes aktiviteter
- Tag til koncerter med vennerne
- Nyd en masse lækkerier i caféen
- Tag en slapper i trætoppene i
TreeHouse
- Deltag i forskellige konkurrencer
- Få en masse uforglemmelige
oplevelser med dine venner og
Wonderful Days' frivillige
- Og meget meget mere...

