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Én for alle
- alle for evigt!

Oplev efterskolelivet og fællesskabet på

tæt hold og få en masse sjove timer!

Påske Camp 

Sommerferie Camp

Ride Camp



Få en smagsprøve på efterskolelivet på  
Camp Fjordvang i påsken

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Campen henvender sig til piger og drenge, der 
går i 6. – 8. klasse.

Tidspunkt
Campen starter tirsdag 16. april kl. 9 og slutter 
onsdag 17. april kl. 13.

Pris
150 kr. 
Inklusiv fuld forplejning og en lækker t-shirt.
Tilmeld dig både Påske Camp og Sommerferie 
Camp til en samlet pris på 500 kr.

Tilmelding
Tilmeld dig på www.fjordvangefterskole.dk/camps

På Camp Fjordvang kan du prøve to af vores 
otte fede linjefag: Ridning, Outdoor, Jagt, Metal,  
Musik, Kunst & Design, Gastronomi og Boldspil. 

Camp Fjordvang har plads til alle piger og 
drenge, der vil have en aktiv oplevelse og 
mærke det stærke fællesskab på Fjordvang. 
Campen er arrangeret af vores glade 
efterskoleelever i samarbejde med vores 
dygtige lærere.

Vi tør godt love, at du kommer til at opleve en 
masse sjove efterskoleaktiviteter i løbet af  
de to dage.



Tredages Sommerferie Camp på  
Fjordvang i uge 27

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Campen henvender sig til piger og drenge, der 
går i 5. – 7. klasse.

Tidspunkt
Campen starter mandag 1. juli kl. 9 og slutter 
onsdag 3. juli kl. 15.

Pris
400 kr. 
Inklusiv fuld forplejning og en lækker t-shirt.
Tilmeld dig både Påske Camp og Sommerferie 
Camp til en samlet pris på 500 kr.

Tilmelding
Tilmeld dig på www.fjordvangefterskole.dk/camps

Sommerferie Campen på Fjordvang er for dig, 
der har lyst til at få en ferieoplevelse ud over 
det sædvanlige. 

Du kan for eksempel rykke guitaren rundt, 
give den gas på boldbanen, kokkerere 
gastronomiske lækkerier, designe kunst, skyde 
med luftgevær, bygge tømmerflåder eller skrue 
i en havetraktor.

Kun fantasien sætter grænser for de fede 
oplevelser, du får på Sommerferie Campen på 
Fjordvang, der arrangeres af lærerne sammen 
med nogle af vores tidligere elever.

Der er garanti for et højt aktivitetsniveau og et 
stort fællesskab!



Ride Camp på Fjordvang Efterskole  
i uge 27
Elsker du at være sammen med din pony eller 
hest, og kunne du tænke dig at lære en masse 
nyt? Så tag din pony eller hest med på ridelejr 
på Fjordvang. 
 
Camp Fjordvang Ridning er en ridelejr med 
fokus på god horsemanship, tryghed og 
sikkerhed i arbejdet med hesten, dressur, 
springundervisning og ridetur i fjorden.
 
Ridelejren holdes på Fjordvang Efterskole. 
Din ridelærer er Maj-Brit Rønnov som har en 
uddannelse inden for hesteadfærd og til dagligt 
står for ridelinjen på Fjordvang Efterskole.
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Linjefag
På Fjordvang Efterskole kan du 
vælge mellem 8 fede linjefag:

Ridning
Jagt
Outdoor
Boldspil
Metal
Kunst & Design
Musik
Gastronomi

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Børn og unge i alderen 8-17 år.

Tidspunkt
Tirsdag 2. juli kl. 16 til lørdag 6. juli 2019 kl. 15.

Pris
2.250 kr. inkl. moms
Prisen inkluderer forplejning, undervisning, 
aktiviteter og indkvartering af hest. 
Du skal selv medbringe foder og hø til din hest. 

Tilmelding
Du kan læse mere om ridelejren og tilmelde dig 
på www.majbrit-roennov.dk.


