INVITATION TIL

MANDEHØJSKOLE
VÆRKSTEDET INVITERER TIL SUPER HYGGELIG HØJSKOLE
MED FÆLLESSKAB OG HELT VILDT GODE OPLEVELSER PÅ
FRISTEDET SKÆRING I OKTOBER. HØJSKOLEN ER FOR
MÆND, DER BOR I AARHUS KOMMUNE.
DET HELE LØBER AF STABLEN MANDAG D. 24/10
KL. 11.00 TIL ONSDAG D. 26/10 KL. 14.00.
FRISTEDET LIGGER I NATURSKØNNE OMGIVELSER VED
SKÆRING STRAND. HER ER FINE FACILITETER TIL
UDELIV. DESUDEN ER DER VILDMARKSBAD, SAUNA OG EGEN
BADEBRO TIL FRI AFBENYTTELSE.
På bagsiden kan du se det foreløbige program.
Der tages dog forbehold for ændringer.

PROGRAM
Mandag d. 24. oktober
Kl. 11.00:

Ankomst – indkvartering – frokost

Kl. 14.00:

Gå-fodbold inkl. opvarmning – øvelser m. bold – skyd efter kegler – skyd på mål – kamp – Husk skiftetøj.

Kl. 16.00:

Kaffe

Kl. 17.00:

Holmegaard glas - og det vi kommer i dem v./ BetteKaj. Om snapseurter, spirituslovgivning og opskrifter.
Om prisen på alkohol og hvorfor det har været et stort problem især i de såkaldt gamle dage.
Fx besluttedes pr. regeringsdekret, at en flaske snaps på en dag skulle stige med 1100 %.

Kl. 19.00:

Aftensmad - Aften arrangement: Brætspilscafé

Tirsdag d. 25. oktober v./ Karsten fra Dansk Jægerforbund
Kl. 08.30:

Kaptajn Bachstein´s morgen-eksercits

Kl. 09.00:

Morgenmad

Kl. 10.00:

Vi laver en snittekniv med tilhørende skede af birkebark. Vi monterer et knivblad i et stykke friskt træ og
former det derefter til en flot kniv. Bagefter laver vi en lille skede af birkebark.
Du får et unikt og meget anvendeligt stykke værktøj ud af det.

Kl. 12.00:
Kl. 13.00:

Frokost
Vi "pelser" fasaner/ænder og snakker om fuglenes anatomi mm. Brystkødet fra fuglene skal senere
indgå i vores aftensmad sammen med noget kronvildtkød.

Kl. 15.00:

Vi skyder med bue og pil. Du får en grundig instruktion og bagefter skyder vi til måls og laver en lille
konkurrence. Eftermiddagskaffen indtages samtidig.

Kl. 17.00:

Vi går i køkkenet og tilbereder sammen et lækkert aftensmåltid, bestående af en vildtgryde med
tilhørende rodfrugtmos.

Kl. 19.00:

Aftensmad - Aften arrangement: Brætspilscafé

Onsdag d. 26. oktober
Kl. 08.30:

Kaptajn Bachstein´s morgeneksercits

Kl. 09.00:

Morgenmad

Kl. 10.00:

Krolfturnering

Kl. 12.00:

Frokost

Kl. 13.00:

Tak for denne gang.

Vi sørger for fuld forplejning, men har ingen køkkenpersonale, så du skal deltage i madlavning og opvask i
fællesskab med de andre gæster.
Prisen er 500 kr. pr. person. Det inkluderer alt – også overnatning og forplejning.
Du kan allerede nu sikre dig en plads ved at skrive til koordinator Thomas Unterschlag på mail: utr@aarhus.dk
Vi har plads til 15 overnattende gæster, der hver får eget værelse. Pladserne fordeles efter først-til-mølleprincippet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thomas på utr@aarhus.dk eller tlf.: 41 87 42 22.
Vi glæder os til at se dig til nogle dejlige dage fyldt med god stemning, sjove aktiviteter, læring, fordybelse, natur,
afslapning, god mad og masser af hygge og fællesskab.

Du kan læse meget mere om Fristedet Skæring på husets hjemmeside: www.fristedetskaering.dk
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