Sommarläger i AFH
Högstadieläger- för dig som gått årskurs 6 och uppåt
18-20 juni åker vi till Lövsjöstugan utanför Gråbo, ca 1 timma från Göteborg.
Det är en mysig lägergård mitt i skogen med närhet till en sjö.
Vi kommer paddla kanot göra roliga övningar, laga mat tillsammans, grilla och mycket
annat. OBS: Viktigt är att du klarat simprovet! Sista anmälan är den 11 juni.

Äventyrsläger - För dig som gått ut årskurs 4, 5 och 6
15-17 juni är det dags att åka på äventyrsläger! Vi kommer vara på Björkögården som
ligger på Björkö i Göteborgs skärgård. Om du tycker om att bada, spela boll, grilla, sova
utomhus, umgås med nya människor och ha samarbetsövningar så är detta för dig. Var
beredd på att vara ute i naturen varje dag! OBS: Viktigt är att du klarat simprovet! Sista
anmälan är den 8 juni

Harry Potter – För dig som gått ut årskurs 4 och uppåt
3-4 juli är det dags för vårt läger på ”mini-Hogwarts”. Vi kommer testa magiska formler,
göra magiskt pyssel, sorteras in i elevhem, testa quidditch och massa andra aktiviteter. På
kvällen kollar vi på film och sedan sover de som vill över. Sista anmälan är den 25 juni

Lantgårdsläger – För dig som gått ut årskurs 4, 5, 6 och 7
13/8 -15/8 åker vi till Tånga Heds 4H gård i Vårgårda på läger. Det är en liten gård som
har grisar, höns, kaniner, getter och får.
Tycker du om djur och är nyfiken på hur en bondgård fungerar är detta ett läger för dig.
Vi kommer att sköta om djuren, laga mat och hitta på en massa skoj. Sista anmälan är
den 27 juni.

Anmäl dig enligt mallen på baksidan så får du mer information!

Allt är gratis!

Så här gör du för att anmäla dig till våra
läger:
Maila till: linden@afh.goteborg.se
Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Skola:
Ålder:
Vilket läger du vill anmäla dig till:

