Program for børn og unge på GBF's Årlige Familiekursus 2022
Når man ikke deltager i noget af det der er her i programmet,
er man i den gruppe man er tilmeldt
FREDAG DEN 11. MARTS:
KL. 16.00 – 17.00

Ankomst og Indkvartering

KL. 17.00 – 18.30

MIDDAG
Ved frokost og middag under hele kurset, vil der blive serveret en vand pr.
person til maden.
Drikkevarer derudover afregnes med Brogaarden inden afrejse.

KL. 18.30 – 19.00

Velkomst v/ GBFs Formand René Kristensen
Der er kun stole nok til alle forældre, så børnene bedes stå op eller sidde ned
på gulvet, på skødet etc.
Kort information om praktiske ting i forhold til weekendens program,
børneaktiviteter og kursets logistik som opsamling på den information, der er
sendt ud forud for kurset.
Herefter præsentation af GBFs børnepasserteam. Børnepasserne tager børn &
unge med ud til aktivitetslokalerne. Mindre børn, der har brug for det, kan
følges af en forælder.

Kl. 19.00 – 21.00

Ryste-sammen aktiviteter og hygge

Kl. 21.00

Bliver I hentet af jeres forældre

LØRDAG DEN 12. MARTS:
Kl. 07.00 – 08.50

Morgenmad i restauranten
Herefter skal I afleveres ved børnepasserne
Husk at have udetøj med og have tøj på der må blive beskidt og er rart at
bevæge sig i.
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Kl. 10 – 15:30

Samtalegrupper med psykolog Charlotte Jensen
Kræver tilmelding
Se beskrivelsen af disse i særskilt tekst inden du tilmelder dit barn.
Børnepasserne vil sørge for at børnene kommer til og fra grupperne.
Forud for kurset, får I besked om jeres barn er med i en gruppe, da de
sammensættes ud fra alder og køn på de tilmeldte børn.

Kl. 12.30 – 13.30

FROKOST

Kl. 17.30 – 18.00

Pause – børnene hentes hos børnepasserne

Kl. 18.00 – 19.30

MIDDAG I RESTAURANTEN

Kl. 19.30 – 21.30

Musik og dans med ”Byens Hotel”
Byens Hotel er Simon Plüger, Lars Vissing, Troels Møller & Ryan Hald, der alle
har været en del af GBFs Børnepasserteam. Dengang var vi så heldige at de
altid spillede og sang for / sammen med os lørdag aften og i år kan vi takket
være en donation fra DH genskabe stemningen og hygge, synge og danse
sammen.

Kl. 18.00 – 19.30

MIDDAG I RESTAURANTEN

Kl. 19.30 – 21.30

SØNDAG DEN 13. MARTS:
Der skal tjekkes ud af værelserne inden kl. 11.00.
Kl. 07.00 – 08.50

Morgenmad i restauranten
Herefter afleveres børnene ved børnepasserne

KL. 13.00 – 13.15

FÆLLES EVALUERING OG AFSLUTNING PÅ ÅRETS FAMILIEKURSUS.

Kl. 13.15

Frokost i restauranten og herefter hjemrejse.
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