Kære alle SommerOase deltagere
i Silkeborg Landsbyen!

Tiden nærmere sig årets SommerOase og Landsbyhøvdingene glæder sig utrolig meget til en uge sammen
med jer.
Temaet for årets SommerOase er ”Genopdag troen”. Vi skal sammen gennem ugen kikke opad på Jesus og
dermed skaber troen nyt liv i os. Vores håb er at vi opdager Jesus igen eller opdager nyt om Jesus eller finder
Jesus for første gang.
Derudover skal vi have fællesskab med hinanden. Vi kan godt kalde det kirkens menighedslejr. I kirken har vi
i denne tid fokus på fællesskab og vi håber ugen er med til, at vi får dybere og bredere relationer til
hinanden. Måske lærer vi nogle nye at kende og det kan være starten på et fællesskab når vi kommer hjem.
Vi skal være på Bygholm Landbrugsskole for anden gang. Tingene er stadige nye og for nogle af jer er det
første gang på SommerOase eller første gang i Horsens. Vi er 5 høvdinge i Silkeborg landsbyen og vi vil
bestræbe os på at tage godt imod jer og hjælpe med de spørgsmål der opstår. Høvdinge telefonnumre
hænger i fællesteltet og derudover er der høvdingeflag ved forteltet, så I har mulighed for at finde os. Der er
oprettet en facebook gruppe ”Silkeborg landsbyen SommerOase 2018” hvor der løbene kommer
informationer.
Igen i år har vi sørget for et stort fællestelt i Silkeborg Landsbyen. Vi vil meget gerne at teltet bliver brugt, så I
er velkomne til at spise og hænge ud i teltet.
Fællesteltet danner også rammerne om arrangementer i løbet af ugen for alle i Silkeborg landsbyen – vi vil
opfordrer jer til at deltage i disse. Se programmet længere nede i mailen.
Fællesteltet skal være et godt sted for alle, derfor er fælles arrangementer i fællesteltet alkoholfrie. Det vil vi
gerne at I respektere. Hvad I gør i jeres private fortelte og under åben himmel er frit.
Indskrivning til BørneOase og Between:
BørneOase: OBS Det vil blive gjort på en ny måde i år. Vi mødes til familieeftermiddag ved fællesteltet kl.
13.30 søndag. Der vil være lege og alle må være med. Imens vi får kaffe og kage er der mulighed for at finde
sammen i små grupper. Der vil være hjælp til at gøre det for en aldersgruppe/farve ad gangen. Der kan være
op til 5 børn sammen fra Silkeborg. Vi vil gerne opfordre jer forældre til på forhånd at hjælpe jeres børn med
åbenhed for, hvilken ny ven, der skal med sammen med dit barn. Med op til 5 i en gruppe, vil 2 af dem kunne
være nye venner. Indskrivningen til BørneOase starter søndag eftermiddag kl. 15.00 i BørneOase teltet og
her kan forældrene til de små grupper følges ad til eller sende en fælles repræsentant. Børnene skal ikke
være med men kan lege videre.
Rød gruppe 5 år (årgang 2013), grøn gruppe 0 og 1 klasse (årgang 2012+2011), blå gruppe 2 og 3 klasse
(årgang 2010+2009).
Between: Forældre følges ad til indskrivning. Afgang fra Silkeborgs fællestelt kl. 12.40. Undervejs kan
forældre aftale hvilke børn der ønsker at være i gruppe sammen (max 3 børn kan gå sammen i en gruppe).
Her er der også vigtigt at tænke nye med ind i grupperne.
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Som noget nyt i år vil der blive arrangeret spilleaftener for between børn og opefter. Mandag og torsdag
aftner er der mulighed for at tage sit brætspil med i fællesteltet og spise popcorn.
Kontaktperson er Vinnie Svinth Nielsen tlf. 61 71 45 11 eller Karen Gonge tlf. 61 67 73 23
Madbestilling:
Af praktiske årsager er det ikke muligt af håndterer 2 madleverandør i samme fællestelt, så derfor bliver det
ikke muligt at bestille aftensmad fra Hov Slagteren i år i Silkeborg Lejren. Vi opfordrer til at bestille ved
OaseKøkkenet. Alle familier der ønsker at bestille skal selv gå ind på Sommeroases hjemmeside og bestille.
Sidste frist er forlænget til 6. juli. Der vil være udlevering af mad ved Silkeborgs fællestelt alle dage kl.18.00.
Maden kan spises i fællestelt eller hos jer selv. Der kan også opfordres til at lave små spisegrupper i gaden.
Det er vigtigt at man er til stede i fællesteltet når maden fordeles, og der evt. gives informationer. Der
kommer lister i fællesteltet over hvem der har bestilt hvilke dage.
Kontaktperson er Laura Nygaard: tlf. 23 96 05 29.
Praktiske ting:
I løbet af ugen har vi opgaver på SommerOase som landsby. Opgaverne fordeler vi lørdag aften. Vi skal passe
hoppeborgen mandag eftermiddag. Om onsdagen skal vi være teltteam i storteltet og vi skal også passe
slikbutikken ☺
Respekter afspærring – Bygholm Landbrugsskole er et aktivt landbrug med dyr. Der er adgang forbudt i
staldene og dyr må ikke fodres.
Der er afbrændningsforbud i hele Danmark pga. tørke og det gælder også SommerOase og skal respekteres.
Derfor er det ikke muligt at grille i løbet af ugen og heller ikke til Landsbyparty. Vi må hjælpe hinanden med
at holde pladsen sikker:
- Lad kulgrill, kuglegrill, trangia, primus og vandpibe blive hjemme.
- Efterlad ikke cigaretskodder og tændstikker på jorden.
- Sørg for at samle glas op fra græsset, så solen ikke for anledning til at antænde.
- Parkere ikke bilen i højt græs, da katalysatoren kan antænde græsset.
Da pladsen ikke er en permanent campingplads, må biler ikke holde på pladsen pga. brandkrav fra
myndighederne. Der er etableret langtidsparkering.
Vi håber, at alle må føle sig godt hjemme i Silkeborg Landsbyen.
På gensyn i uge 29!
PS. Se program på næste side
Kærlige hilsner fra landsbyhøvdinge
Irene Jørgensen tlf. 24 24 64 60
Marianne Jørgensen tlf. 24 25 42 53
Laura Nygaard tlf. 23 96 05 29
Vinnie Svinth Nielsen tlf. 61 71 45 11
Ruben Madsen tlf. 26 84 38 01
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Ugeprogram for fællesteltet i Silkeborg Landsbyen.
Alle er velkommen
Lørdag:
Kl. 21.30: Velkomstaften for alle voksne i fællesteltet v. Landsbyhøvdingene.
Søndag:
Kl. 12.40: Forældre der har børn til between mødes ved fællesteltet og følges ad til indskrivning. Undervejs
kan forældre aftale hvilke børn, der ønsker at være i gruppe med hvem. (max 3 kan gå sammen i gruppe)
Kl. 13.30: Børnefamilie eftermiddag - med leg og kage – Eftermiddagen byder på forskellige
lege/konkurrencer udenfor fællesteltet. Derefter kaffe og kage hvor der er mulighed for at finde sammen i
grupper til børneoase. Vi sørger for kage, medbring kaffe og drikkevarer til egne børn! Vigtigt at alle familier
der har børneoase børn møder op. Se velkomstbrev fra Høvdinge.
Kl. 21.45: Hygge i fællesteltet for alle – medbring selv kaffe og kage/snacks
Mandag:
Kl. 8.30: Morgenmad i fællesteltet for Refokus.
Kl. 17.00: Landsbyparty – Vi rykker borde og stole ud af forteltene og spiser sammen i ens egen gade.
Alle medbringer sin egen mad og vi har måltidsfællesskab med hinanden.
OBS: Gadekonkurrence – Find på et gadenavn til jeres gade og tag et fælles gadebillede eller film, som
lægges på facebook - hvem vinder? Det gør dem, der får flest ”likes” på Face book!
Kl. 19.30: Spilleaften for store børn fra 3. klasse og opefter. Medbring gerne spil hjemmefra. Mulighed for
køb af popcorn. Efter aftenmødet er alle voksne velkomne til at spille med, eller bare hygge og drikke kaffe.
Tirsdag:
Kl. 14.30: Har du lyst til at strikke og hygge? Mød op i fællesteltet.
Kl. 21.45: Mens Night i fællesteltet! En tid til at dele, hvad vi har oplevet med Gud. Derudover fællesskab og
hygge - Medbring egne snacks.
Onsdag:
Kl. 8.30: Refokus mødes i fællesteltet til morgenmad.
Kl. 21.45: Womens café i fællesteltet! En tid til at dele, hvad vi har oplevet med Gud. Derudover fællesskab
og hygge - Medbring egne snacks.
Torsdag:
Gæstedag
Der er mulighed for at spise/drikke kaffe i fællesteltet med besøgende. Medbring egen mad.
Kl. 19.30: Spilleaften for store børn fra 3. klasse og opefter. Medbring gerne spil hjemmefra. Mulighed for
køb af popcorn. Efter aftenmødet er alle voksne velkomne til at spille med, eller bare hygge og drikke kaffe.
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