Odense den 26. september 2015
Kære Tommerup Turistfart,
på vegne af Ungdommmens Røde Kors Ferielejr, Primilejr Fyn, vil vi gerne takke jer for et godt samarbejde
på dette års lejr. Med jeres generøse bidrag har I været med til at sikre, at vi har kunnet afvikle en fantastisk
Primilejr og dermed kunnet givet 55 skønne børn sommerferieoplevelser, de sent vil glemme. Et tusind tak
for jeres hjælp skal der lyde herfra. Med jeres hjælp har I hjulpet os med at hjælpe andre. I løbet af ugen fik
børnene oplevelser i form af forskellige aktiviteter, lege og masser af samvær mellem dem og de frivillige.

Det blev til et stort talentshow, med akrobater, sangstjerne, standup komikere, fodboldtalenter.
Det blev til en Piratdag på de 7 verdenshave, med skattejagt, udklædninger, kreativitet og bygning af seje
piratskibe.
Sidst, men ikke mindst, blev det til en Harry Potter dag fyldt med magi, gode og onde, troldmandskampe,
trylledrikke, hvor fordelingshatten sørgede for at Hogwarts igen blev vækket til live.
Derudover var det med stor glæde at vi kunne tage børnene med på en uforglemmelig tur i LegoLand, med
masser af sol, madpakker og is.
Fredag kunne vi igen tage børnene med på tur – denne gang i svømmehal, så de var rene, med lækkert hår
og mere end klar til aftens brag af en fest med dans, grin, ”drinks” og god musik.

I løbet af ugen var vi så heldige at få besøg af TV2 Fyn - klippet fra TV2 kan I finde her:
http://www.tv2fyn.dk/article/520870?autoplay=1&video_id=83516

Uden jeres hjælp, ville alt dette ikke kunne have ladet sig gøre. Alle bidrag er brikkerne, der får puslespillet
til at gå op. Vi er jer meget taknemmelige – og vi håber, I igen vil være med til at skabe endnu mere leg, glæde
og sommerferie for nogle fantastiske børn og unge til næste år.
På vegne af Primilejr Fyn,
Charlotte, Søren, Heidi & Mads

