
Nu er det muligt at tilmelde sig OPADs sommerlejre 2023.  

Bål, sang, snobrød, rundbold, filmaften, hygge, gode venskaber og meget mere. 😎😎  

Lyder det som noget for dit barn? Så læs med her 😊😊  
 
 

Sommerlejren er et tilbud til alle børn i Odense: 
 

• som ønsker spændende oplevelser i ferien. 
• som ikke har andre feriemuligheder. 
• som går alene i ferien, mens forældrene arbejder. 
• eller som bare har lyst til en aktiv ferie sammen med jævnaldrende. 

 

Under udbud af kolonier finder I de enkelte kolonier, det er muligt at tilmelde sig. 
 

Opmærksomheden henledes på, at: 
• Hasmark og Jørgensø hold 1, 2, og 3 er hhv. drenge – og pigehold 1.-5. kl. 

• Hold 4, 5 og 6 i Hasmark/Jørgensø er mixede hold 1.-5. kl. 
• Hold 1, 2, 3, 4 og 6 på Fanø er mixede hold 6.-10. kl. 

• Hold 5 er et mixet hold for 5.- 6. klasses børn. 

 
Af hensyn til en ligelig fordeling af børnene skal man søge flere hold. 

 
 

Der sendes en mail som bekræftelse på tilmelding. 
Pris for opholdet: 250 kr.  

 

Tilmelding online senest den 1. april 2023. 
Klasselæreren/pædagogen får mulighed for at skrive kommentarer på eleven i tilmeldingsmodullet. 

 
 

Yderligere oplysninger på www.foreningen-opad.dk  
eller ved henvendelse til Trine Traun 

trine.traun@foreningen-opad.dk 
 - tlf 23279689 mandage og onsdage kl.16-18  

  
  

https://www.foreningen-opad.dk/
mailto:trine.traun@foreningen-opad.dk


Se nedenstående oversigt over de enkelte hold og datoer i 2023 

 
Hasmark 
Drenge 1. – 5. klasse 

    Hold 1     24/6 – 30/6 
    Hold 2     01/7 – 07/7 
    Hold 3     08/7 – 14/7 

 

Jørgensø 
Piger 1. – 5. klasse 

   Hold 1     24/6 – 30/6 
   Hold 2     01/7 – 07/7 
   Hold 3     08/7 – 14/7 

 

Hasmark/Jørgensø 
Mixhold 1.-5.klasse 

   Hold 4    17/7 – 21/7 
   Hold 5     24/7 – 28/7 
   Hold 6     31/7 – 04/8 

 

Fanø 
Mixhold 6. – 10. klasse 

  Hold 1    24/6 – 30/6 
  Hold 2     01/7 – 07/7 
  Hold 3    08/7 – 14/7 
  Hold 4    17/7 – 21/7 
  Hold 5  
( 5.-6. kl.) 

    24/7 – 28/7 

  Hold 6     31/7 – 04/8 
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