
 
Invitation til informationsmøde om  

 

Sprogferie i Canada i sommerferien 2023  
 

for elever i 6.-10. klasse, forældre og andre interesserede 
 

Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 i lokale B2, 
Hjørring Private Realskole, Vendiavej 7, 9800 Hjørring 

 
Lisbeth Graverholt har undervist i sprog ved Hjørring Gymnasium STX & HF i over 25 år og har i 20 
år formidlet sprogrejser til Canada sammen med lærerkolleger fra Canada. Efter to års pause pga. 
Corona blev sprogrejsen igen gennemført i sommerferien 2022. 
 
Onsdag den 5. oktober er Lisbeth Graverholt på Hjørring Private Realskole hvor hun vil præsentere 
Destination Canada, der blev grundlagt i Ottawa for mere end 40 år siden. Der bliver mulighed for 
at møde unge, der har været med på Destination Canada.  

 
Destination Canada tilbyder børn og unge til og med 17 år fra hele verden 3- og 4-ugers English 
summer language camp. Programmet omfatter 5 timers engelskundervisning mandag til fredag, 
fritidsprogram hver eftermiddag og aften, samt ekskursioner hver weekend. Universitetsuddannede 
canadiske fremmedsprogslærere underviser eleverne på små hold, hvor de er inddelt efter alder og 
niveau. Et nyt hold lærere – activity staff – arrangerer og gennemfører et varieret fritidsprogram om 
eftermiddagen og aftenen.  
 
Destination Canada afholdes på campus på Carleton University i Ottawa, og deltagerne har adgang 
til alle faciliteter på universitetets campus, der ligger i et parklignende område og i meget sikre 
omgivelser. Deltagerne er sammen 24 timer i døgnet og der er 24 timers opsyn.  
 
Unge mellem 18 og 21 år har mulighed for at deltage i Leader in Training og Senior Program. 
 
Jeg arrangerer gruppefly fra Danmark med voksen tour guide lørdag den 8. juli 2023. 
 
Jeg vil gerne invitere til et uformelt informationsmøde. Mødet er for både børn og voksne – og åbent 
for alle. 
 
Hvis I er forhindret i at deltage i mødet, kan I kontakte Lisbeth Graverholt for at få datoer for andre 
møder eller for at få flere oplysninger – også om Senior Program og Leader in Training. 
  
Lisbeth Graverholt, Hjørring Gymnasium STX & HF, lisbeth.graverholt@gmail.com, tlf. 2041 0785. 
Se også  www.english-in-canada.com og www.destination-canada.ca  
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