
 

Kære alle. 

Vi ved at rigtig mange ting bliver aflyst i denne tid, så hvis du kender nogle aleneforældre familier, der 

mangler et sted, at holde deres sommerferie, så arbejder vi stadig hen imod, at afholde vores 

aleneforældre camping på Løgballe Camping. 

Det må du meget gerne give videre til dem du kender. 

Sammen med campingpladsen, vil vi under hensyntagen til myndighedernes anvisninger, finde 

løsninger, så vi kan opnå et fællesskab, hvori vi alle kan være trygge. Vi skal passe på hinanden og på 

Løgballe er der meget fokus på netop det. Der gode muligheder for aktiviteter, hvor vi kan være 

sammen og samtidig holde den fornødne afstand. 

Vi vil komme med mere information efter den 10. maj. 

Håber I alle har det godt derude. 

PS. I må meget gerne dele dette. 

De bedste hilsner fra Anne og John 

 

Kære aleneforælder. 

Måske er du i gang med dine sommerferieovervejelser. 

Måske vil du gerne dele din ferie med andre børn, unge og voksne i samme situation. 

Vi husker, hvor svært og uoverskueligt det kunne være at skulle alene afsted på ferie. 

Vi har et tilbud om, at vi kan mødes med ligesindede og samles til hygge, sjov og latter og til at dele det der 

er svært, og samtidig kan vi hjælpe hinanden med at se efter børn, når man lige har brug for at trække sig 

lidt. Vi vil rigtig gerne være sammen med andre aleneforældre og jeres børn og unge mennesker. 

Vi har aftalt med Anker Olsen fra Løgballe Camping, at vi camperer der i uge 29 (lør. d. 11. juli. til lør. d. 18. 

juli 2020). Vi er klar fra lørdag kl. 14 og vi sørger for aftensmad den første aften. Du kan også være der 

færre eller flere dage, og du er også meget velkommen til at besøge os en enkelt dag. Der er mulighed for, 

at vi kan få nogle pladser tæt på hinanden. Her er der også mulighed for, at låne et stort samligstelt til 

forskellige aktiviteter, samt en stor gasgrill hvor vi kan hjælpes ad med at tilberede aftensmaden. 

Vi vil lave program efter behov og vi vil komme med udkast til det senere. Vi tænker, at der er masser af 

muligheder for udflugter og vandreture i området, og der er 4 km til stranden. Derudover har Løgballe 

Camping også program for børn. Se deres hjemmeside.  

Vi har snakket med Anker om at holde en sangaften, hvor han spiller på klaver, og så tænker vi, at vi hver 

aften slutter dagen af med en kort andagt og/eller en aftensang. 

For at være sikre på at få pladser tæt på hinanden vil vi gerne have en forhåndstilmelding inden den 25. 

juni. Skriv eller ring til Anne eller John for tilmelding.  

Link til Løgballe Camping, hvor du kan se priser og mange andre oplysninger. 

Kærlig hilsen fra, 

Anne og John 

Mere info og tilmelding 

John: 2023 8012, mail: kirkebyvej@mail.dk 

Anne: 2764 9025, mail: anneboe@live.dk  

http://www.logballe.dk/pages/webside.asp?articleguid=34246&languid=1&menuGuid=69360%22
http://www.logballe.dk/velkomst.html?languid=1&menuGuid=163495
mailto:kirkebyvej@mail.dk
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