
 

Tervetuloa pohjoismaiselle kesäleirille 
Tanskan Hillerødiin! 

Maanantaista 29.6. lauantaihin 4.7.2019 

11 – 14-vuotiaita nuoria eri Pohjoismaista 

Iloista yhdessäoloa, retkiä, pelejä, ulkoilua, 
laulua… 

  

  

 

 

 

Tervetuloa pohjoismaiselle kesäleirille Tanskan Hillerødiin! Leiri järjestetään tuttuun 

tapaan Hillerødissä 29.6.-4.7.2020, yhteistyössä kansallisten Norden-yhdistysten 
kanssa. Leirille mahtuu noin 90 11 - 14-vuotiasta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 

Islannista, Färsaarilta, Grönlannista, Ahvenanmaalta sekä isäntämaa Tanskasta. 
Pohjola-Nordenilla on leirille 15 paikkaa. Osallistujat valitaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta tänä vuonna varmistamme paikat 
ilmoittautumisajan päätyttyä voidaksemme taata etusijan ensikertalaisille.  

Leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla alueella metsien ja järvien läheisyydessä. 

Leiriläisillä on mahdollisuus harrastaa monenlaisia aktiviteettejä ulkona kuten 
soutamista, petankkia ja erilaisia pallopelejä usealla kentällä. Alueelta löytyy myös 

pöytäryhmiä ja kiipeilytelineitä sekä nuotiopaikka. Sisätiloissa voi harrastaa muun 
muassa biljardia, pöytätennistä, heittää tikkaa tai pelata pöytäpelejä.  

Kahtena päivänä on mahdollisuus osallistua erityisaktiviteetteihin, joihin pitää 
ilmoittautua etukäteen. Erityisaktiviteetit tulee valita ilmoittautumislomakkeella. 

Emme valitettavasti voi taata, että kaikki pääsevät juuri haluamaansa aktiviteettiin, 
joten kannattaa valita useampi vaihtoehto.  

Vierailemme myös Fredriksborgin linnassa sekä Kööpenhaminassa, jossa menemme 

kanavaristeilylle ja Tivoliin. Kööpenhaminassa on myös aikaa käydä kaupoissa. Mikäli 

sää suosii, teemme retken rannalle, ja viimeisenä iltana meillä on jäähyväisjuhlat 
leirikeskuksen diskossa. 

Osallistumismaksu on 400 euroa osallistujalta. Hintaan kuuluu lennot, kuljetukset 

Tanskassa, ruokailut, majoitus ja ohjelma. Muistakaa matka- ja 
matkatavaravakuutukset! 

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä, jossa ryhmä tapaa maanantaina 29.6. 

klo 10.00 ja lento lähtee klo 12.00 (AY953) ja paluu samaan paikkaan on lauantaina 

4.7. klo 14:35 (AY966). Mukana on suomalainen matkanjohtaja, joka on ryhmän 
mukana koko leirin ajan ja auttaa tarvittaessa kieliongelmien kanssa. 

Ilmoittautumislomakkeet täytetään osoitteessa www.pohjola-norden.fi 27.4.2020 

mennessä. Valittujen osallistujien huoltajille lähetetään valinnasta viesti ja lasku 
viikolla 19. 

 

Jäikö vielä kysymyksiä? Ota yhteyttä: marika.lindstrom@pohjola-
norden.fi tai 044 733 5771. 



Valittavat erityisaktiviteetit 

 

Tiistain 30.6. klo 9:30-16:30 erityisaktiviteetit 

Esterata puunlatvassa! 

Esterata puunlatvoissa. Kiipeämme puihin nuoratikkailla ja 
etenemme erilaisia esteratoja pitkin. Ratoja voi valita taitojen 
ja uskalluksen mukaan. Alas tullaan köysiradalla. Täällä voi 
myös pelata frisbeegolfia. 

MasterChef (tiistaina tai keskiviikkona)  

Jos rakastat ruuan laittoa tai haluat lisää vinkkejä ja herkullisia 
reseptejä, niin silloin sinun ehdottomasti kannattaa osallistua 
tähän. Osallistujat valmistavat juhlaillallisen muille osallistujille 
ja kutsuvieraille keskiviikkoiltana. Keittiössä nuoria avustaa 
osaava ja opettavainen kokki.  
 

Keskiviikon 1.7. klo 9:30-17:00 erityisaktiviteetit 

MasterChef 9.30-16.00 

Ratsastusretki metsässä ke 9.30-17.00 

Tämä on eläinten ja luonnon ystäville hyvä retki, joka sopii 
myös vasta-alkajille. Ratsastamme verkkaisesti Kongens 
Lyngbyssä. Ennen retkeä harjaamme ja satuloimme hevoset ja 
vietämme aikaa tutustuen niihin. Tällä retkellä on säävaraus. 

tai 

Mountainbike ke 9.30-16.00 

Teemme vauhdikkaan luontoretken maastopyörillä. Retki sopii 
myös aloittelijoille. Maastopyöräily on hauskaa ja liikunnallista. 

tai 

Uimahalli ke 9.30-16.00 

Käymme Hillerødin uimahallissa, jonka hyppytornista voi hypätä 
1, 3 ja 5 metrin korkeudelta. Uimahallissa on myös kolme 
liukumäkeä. 

 

 


