
AKTIVITETSFESTIVAL

Under temaet "vi giver Corona baghjul 
med hygge og socialt samvær" slår vi 
dørene op for en hyggelig 
aktivitetsfestival fuld af sjov og leg og 
masser af samvær . Det sker i 
weekenden i uge 39 på Ankersminde.

1.-3. oktober 2021 på Ankersminde

Vi skal tilbage til 80'erne, så I skal grave i 
gemmerne for hvad I lavede af sjove aktiviteter i 
80'erne som I vil dele med de andre afdelinger.

For at give mulighed for at alle kan prøve så mange 
aktiviteter som muligt, har aktivitetsudvalget i år 
besluttet at aktiviteterne bliver lagt i moduler af 
halvanden times varighed.

Vi følger selvfølgelig corona-situationen tæt i 
planlægning og afholdelse af Aktivitetsfestival.



Her er hvad I kan glæde jer til på 
aktivitetsfestivalen:

• Moduler af halvanden times varighed, 
hvor hver afdeling præsenterer en 
aktivitet, blandt andet armbånd, 
badgemaskine og neglebod

• Brætspilsområder som er tilgængelige 
sideløbende med ovennævnte moduler

• Fokus på udeliv

• Lysfest lørdag aften

• Veltilberedt øko-mad - herunder lækker 
3 retters menu til festen lørdag i bedste 
80'er stil

• Aktiviteter søndag, som tager 
udgangspunkt i den klassiske OlympiLeg

• Ungdomsområde

• Ildshow

• Og meget mere

VI GIVER CORONA BAGHJUL – MED HYGGE OG SOCIALT SAMVÆR

Vi skal tilbage i tiden. Vi tager tilbage til 80’erne og 
skyder gang i en weekend med sjov og spas og 
hvor vi igen kan møde hinanden på tværs af 
afdelingerne og aktiviteter. Vi glæder os til at se jer

Kenneth F. Christensen, formand for aktivitetsudvalget og næstformand i 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE

“

“

Aktivitetsfestival bliver i år afholdt på Ankersminde. 
Ankersminde er vores fælles kursusejendom ved 
Vissenbjerg på Fyn. Se mere om Ankersminde her. 

300 kr.

Tilmelding skal ske senest den 19. 
september – klik HER

Kontakt Forbundskontoret
Tlf. 36177200

dui@dui.dk

https://ankersminde.nu/
https://dui.nemtilmeld.dk/58/
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