
For børn og unge

SoMMerFerIe 2012

AKTIVITETER

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter



SoMMerFerIeSvøMnIng - For begyndere
I sommerferien tilbyder Skanderborg Kommune i samarbejde med Hørning Svømmeklub  
et LynKurSuS I SvøMnIng, hvor du får to ugers koncentreret svømmeundervisning.
Tilbuddet er for begyndere - og man skal deltage i begge uger.

Alder: 0.-3. klasse (den klasse, du har gået i indtil sommerferien)
dato: Mandag den 2. juli - fredag den 13. juli.
 Der er svømning alle hverdage - ikke i weekenden.
Tidspunkt: Hold 1: Kl. 9.00-10.00
 Hold 2:  Kl. 10.00-11.00
 Hold 3:  Kl. 11.00-12.00
Sted: Bakkeskolens Svømmesal, Engvej 6, Hørning.
 Tog og bus standser næsten lige uden for skolen.
Pris:  150 kr.
Antal: Max. 20 deltagere pr. hold.
Husk: Du skal medbringe badetøj og håndklæde.
 nb! Hørning Svømmeklub opretter også andre vandaktiviteter i uge 28.  

Læs mere på svømmeklubbens hjemmeside: www.hifsvøm.dk. 
Arrangør: Skanderborg Kommune - Kultur og Fritid i samarbejde med Hørning IF Svømning. 
 Kontakt til svømmeklubben: Lars Kragelund, lars.kragelund@hifsvoem.dk.
 Kontakt til Kultur og Fritid: kulturogfritid@skanderborg.dk, tlf. 87 94 78 13.
Tilmelding: Tilmelding og betaling via www.hifsvøm.dk/Onlinetilmelding - vælg herefter "Sommerferiesvømning"  

i menuen til venstre - og tilmeld dig nu det hold, du ønsker at deltage på. Pladserne på holdene besættes  
efter først til mølle princippet.

SPorT / AKTIvITeTSSKoLer og -LeJre 

 badminton- og tennislejr for teenagere
Alle kan deltage - uanset niveau.
Du får:
• Mulighed for at være sammen med andre, der også elsker sport 
• Mulighed for at vælge din favoritdisciplin (badminton eller tennis) 
•  Sjove, lærerige og spændende oplevelser med badminton, tennis samt 

mange andre alternative aktiviteter
•  T-shirt og drikkedunk
•  Fuld forplejning hver dag 
•  Overnatning på luftmadrasser/liggeunderlag i hallen

Alder: 13-17 år
dato: Onsdag den 8. august kl. 12.00 - lørdag den 11. august kl. 

16.00. Med overnatning.
Tidspunkt:  Se herover.
Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry.
Pris: 1.250 kr. 
 Betales ved tilmeldingen. Prisen inkluderer træning,  

al forplejning samt bolde, t-shirt og drikkedunk.
Antal: Max. 100 deltagere.
Husk: Medbring sportstøj og - sko til indendørs og udendørs brug, 

badetøj, ketcher til tennis/og eller badminton (du kan også 
låne) sovepose og liggeunderlag, toiletgrej, godt humør.

Arrangør: Ry Badmintonklub og Ry Tennisklub i samarbejde med DGI 
Østjylland.

Tilmelding: Senest tirsdag den 1. juli via dette link:  
www.dgi.dk/201209106106 

 Tennisskole i Hørning
DGI tennisskole er et tilbud om en aktiv ferie, hvor du kan møde nye venner.
Om du har spillet tennis før eller ej, betyder intet. Du vil blive sat sammen med 
andre på din alder og dit niveau. Ud over tennis er der mange andre aktivite-
ter, f.eks. idrætslege, udendørs aktiviteter og boldspil. Du skal bare møde op til 
tre sjove, lærerige og spændende dage. 

Alder: 7-14 år
dato: Mandag den 30. juli - onsdag den 1. august.
Tidspunkt: Kl. 9.00 - 15.00 - alle dage.
Sted: Tennisanlægget, Blegindvej 27a, Hørning.
Pris: 405 kr. 
 Betales ved tilmeldingen. Prisen inkluderer tennis-t-shirt,  

drikkedunk, diplom samt frugt og saft hver dag.
Antal: Max. 32 - min. 8 deltagere.
Husk: Du skal selv sørge for transport til og fra tennisskolen.
 Medbring en madpakke samt udendørs sko og tøj. Ketcher 

kan lånes af klubben.
Arrangør: Hørning Tennis Klub i samarbejde med DGI Østjylland.  

Kontaktperson: Maria Ravn Galsgaard, tlf. 30 26 66 55.
Tilmelding: Senest tirsdag den 11. juli via dette link:  

www.dgi.dk/201209806015

 Tennisskole i ry
Om du har spillet tennis før eller ej, betyder intet  
- du vil blive sat sammen med andre unge på din alder og på dit niveau.

Alder: 7-14 år - både piger og drenge.
dato: Onsdag den 8. august - fredag den 10. august.
Tidspunkt: Kl. 9.00-15.00 - alle dage.
Sted: Ry Tennisklub, Thorsvej 32b, Ry (ved Ry Hallerne).
Pris: 405 kr. Betales ved tilmeldingen. Prisen inkluderer drikkedunk 

og t-shirt.
Antal: Max. 32 - min. 8. deltagere.
Husk: Medbring sportstøj og -sko samt madpakke.
Arrangør: Ry Tennisklub i samarbejde med DGI Østjylland. 
Tilmelding: Senest onsdag den 11. juli via dette link:  

www.dgi.dk/201209806020 

 Tennisskole i Skanderborg
En uge med masser af tennis og sjov.
Dygtige instruktører og uddannede hjælpetrænere sikrer en super skæg uge 
for både erfarne tennisspillere og nybegyndere, mens forældre/bedsteforæl-
dre sørger for forplejningen. Vi spiller masser af tennis, men der bliver også tid 
til andre spil, lege og hyggeligt samvær.

Alder: Ca. 8-14 år
dato: Mandag den 2. juli - fredag den 6. juli.
Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30 - alle dage.
Sted: Tennisanlægget, Dyrehaven 8, Skanderborg
Pris:  800 kr. Betales ved tilmelding.
 Prisen inkluderer frokost og en flot tennis-skole-t-shirt.
Antal: Max. 45 deltagere
Husk: Du skal medbringe/møde op i sportstøj og -sko.  

Tag din ketcher med, hvis du har en -ellers kan du låne.
Arrangør: Skanderborg Lawn Tennis Klub.  

Kontaktperson: Hans Damgaard, tlf. 87 93 02 34.
Tilmelding: Tilmelding sker via www.sltk.dk - klik på ”EVENT” og find 

”Sommerskole i Skanderborg 2012”. 
 Du skal oplyse navn, adresse, fødselsdato og tlf.nr. 
 Pladserne besættes efter ”først-til-mølle-princippet”.

 Sommertennis i ry
Tennis for både begyndere og øvede - der er ingen krav om, at man har spil-
let tennis før. I får en god oplevelse sammen med andre børn i et fysisk aktivt 
miljø. Vi benytter særlige små baner og specielle bolde, som gør, at ALLE kan 
være med. Der vil være 2 trænere til at undervise. Forældrene kan efter aftale 
med den ansvarlige træner blive på anlægget under aktiviteten.

Alder: 6-12 år
dato: Mandag den 2. juli - fredag den 6. juli
Tidspunkt: Kl. 10.00 - 13.00 - alle dage.
Sted: Ry Tennisklub, Thorsvej 32b, Ry (ved Ry Hallerne).
Pris: 150 kr. Betales ved tilmelding.  

Der gives ikke nedslag for evt. fravær.  
I prisen er inkluderet frugt (1 stk. pr. dag) og vand.

Antal: Max. 30 - min. 20 deltagere.
Husk: Medbring sportstøj og -sko, som kan bruges på grusbanerne. 

Har du selv en ketcher, så tag den med - ellers låner du i klub-
ben.

Arrangør: Ry Tennis Klub. 
 Kontaktperson: Hanne Post, ungdom@rytennis.dk ,  

tlf. 86 89 11 17 / 23 43 58 69 ell. Sam Eyde, info@rytennis.dk, 
tlf. 20 12 27 51.

Tilmelding:: Tilmelding og betaling sker via www.rytennis.dk - klik på 
”EVENT” og find ”Uge27-sommertennis”. Opret en profil  
(barnets) - tilmeld og betal (dankort).

 Multiskole i Hårby
Har du lyst til at prøve forskellige idrætsgrene?
På multiskolen i Hårby skal du deltage i mindst tre forskellige idrætsgrene - 
alle får en introduktion til fodbold, håndbold og badminton, og tiden fordeles 
ligeligt mellem de tre idrætsgrene.

Alder: 7-13 år
dato: Mandag den 2. juli - fredag den 6. juli.
Tidspunkt: Kl. 9.00-15.00 - alle dage.
Sted: Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng.
Pris: 675 kr. Betales ved tilmeldingen. Prisen inkluderer t-shirt, 

frugt og saft.
Antal: Max. 100 - min. 20 deltagere.
Husk: Medbring sportstøj og -sko samt madpakke hver dag.
Arrangør: Hårby IK 81 i samarbejde med DGI Østjylland. 
Tilmelding: Senest søndag den 22. juni via dette link:  

www.dgi.dk/201209656075 

 basketcamp i Skanderborg
Campen er for alle - både piger og drenge -, uanset om du har spillet basket-
ball før, eller du aldrig har prøvet det.
Coaches: Martin Dan Jørgensen, Eva Bonde og Torben Nielsen. Desuden får vi 
besøg af en spiller fra Bakken Bears en af dagene. Kom og prøv en sjov og sej 
sport.

Alder: 7-14 år
dato: Mandag den 9. juli - onsdag den 11. juli.
Tidspunkt: Kl. 9.00-15.00 - alle dage.
Sted: Niels Ebbesen Hallen, Højvangens Torv 4, Skanderborg.
Pris: 375 kr. 
 Betales ved tilmeldingen. Prisen inkluderer t-shirt, frugt, en 

overraskelse og masser af basketsjov
Antal: Max. 30 deltagere.
Husk: Medbring sportstøj og -sko samt madpakke.
Arrangør: Idrætsklubben Skanderborg Real i samarbejde med  

DGI Østjylland. 
Tilmelding: Senest søndag den 17. juni via dette link:  

www.dgi.dk/201209156003 

 Taekwondo - en sport med spark i
Kunne du tænke dig at se, hvad taekwondo er for en sport? Har du lyst til at 
lære at forsvare dig selv? Eller har du lyst til at lære forskellige spark, blokerin-
ger og slag?

Alder: 8-14 år
dato: Tirsdag den 3. juli. 
 Torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 10-12 - begge dage.
Sted: Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub, Regnbuevænget 5, 

Skanderborg
Pris: 20 kr. pr. træning. Betales ved ankomsten den dag, du ønsker 

at deltage.
Antal: Max. 26 - min. 8 deltagere.
Husk: Medbring alm. træningstøj - bukser og t-shirt - vandflaske og 

evt. skiftetøj.
Arrangør: Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub.  

Kontaktperson: Morten Purup, tlf. 22 98 20 52.
Tilmelding:: Senest lørdag den 16. juni til Morten Purup,  

morten.purup@gmail.com. Oplys navn, køn, alder og  
mobiltlf.nr.

 Lær at spille cricket
Cricket er en af verdens 5 største idrætsgrene. Her har du muligheden for at 
lære at spille og få et indblik i en af Skanderborgs ældste sportsgrene. 
Spillet vil blive præsenteret af Skanderborg Cricketklubs træner, som kommer 
fra Australien. Der vil også være en dansktalende træner.

Alder: 8-12 år
dato: Tirsdag den 3. juli.
 Torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 9.00-16.00 - begge dage.
 Dagen opdeles i to sessions med en times pause  

kl. 12.00-13.00.
Sted: Skanderborg Cricketklub, Birkevej 28, Skanderborg.
Pris: Gratis.
Antal: Alle er velkommen. Min. 10 deltagere.
Husk: Medbring almindeligt sportstøj og -sko.
 Medbring også en solid madpakke og drikkedunk.  

Klubben giver en sodavand.
Arrangør: Skanderborg Cricketklub.  

Kontaktperson: Torben Knudsen, tlf. 86 51 26 26.
Tilmelding:: Senest mandag den 25. juni til bendiks@privat.dk.  

Husk at oplyse navn, alder, tlf., e-mail. og adresse

 Action på vandski
Skanderborg Vandski Klub tilbyder børn og unge mulighed for at opleve, hvad 
vandski er, og hvor sjovt det er at stå på vandski.

Alder: 8-12 år
dato: Onsdag den 4. juli.
 Torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: 12.00-15.00 - begge dage
Sted: Skanderborg Vandski Klub, Alpinavej 13, Stilling (klubhus)
Pris: 50 kr. Betales kontant ved klubhuset.
Antal: Max. 12 deltagere pr. dag.
Husk: Der er omklædningsrum med brusebad (hhv. damer/herrer). 

Medbring badetøj og håndklæde. Vandskiklubben har våd-
dragter, ski og redningsveste.

 Der vil være mulighed for at købe sodavand og is i klubhuset.
Arrangør: Skanderborg Vandski Klub. Kontaktperson: Michael Boeriis,  

tlf. 21 49 04 53
Tilmelding:: Senest fredag den 15. juni til Michael Boeriis,  

michael@krakesvej.dk. Oplys navn, alder, adresse, samt  
hvilken dag, du ønsker at deltage.

Har du lyst til at lære at svømme?



dAnS – drAMA – bILLedKunST/SKuLPTur

SKAK

MAdSKoLe

 ro i kajak med gl. rye Kajakklub
Få en sjov oplevelse! Du behøver ikke at have prøvet at ro før.
Program: Om sikkerhed, ro-teknik, øvelser og lege, hvor du bliver fortrolig 
med kajakken og lærer at ro - og en rotur langs søbredden. Hvis du har lyst, 
kan du prøve kæntringer og redninger.
du skal kunne svømme min. 50 meter (skal bekræftes i tilmeldingen).

Alder: 4.-7. kl. og 8.-10. kl.
Tid: onsdag den 8. august:  Kl. 10.00-13.00: 4.-7. klasse
  Kl. 13.00-16.00: 4.-7. klasse
 Torsdag den 9. august: Kl. 10.00-13.00: 4.-7. klasse
  Kl. 13.00-16.00: 8.-10. klasse
Sted: Det fredede område ”Dalgård” (mellem Øm Kloster og Gl. Rye): 

Lille sandstrand ved Gudensø. Adgang fra den lille P-plads på 
Emborgvej (modsat Øm Kloster). Følg stien og afmærkningerne 
cirka 1 km. Kun adgang til fods. Kort mailes ud til alle deltagere.

Pris: Gratis
Antal: Max. 6 - min. 4 deltagere pr. hold
Husk:  Medbring let tøj (evt. badetøj + t-shirt) + håndklæde og gerne 

flere hold skiftetøj. Tøj af bomuld bliver hurtigt koldt, når det 
bliver vådt. Medbring også varmt overtrækstøj. det er 
meget vigtigt, at du ikke kommer til at fryse! Medbring evt. 
dykker- eller snorklebriller. Husk også noget koldt og noget 
varmt at drikke + evt. noget mad. Du skal medbringe sygesik-
ringsbevis.

Arrangør: Gl. Rye Kajakklub. Kontaktperson: Gai Kjær Jensen, 24 66 17 07
Tilmelding: Senest fredag den 20. juli til gl.rye.kajakklub@gmail.com.  
 Ved tilmelding skal du oplyse navn, adresse, dine forældres 

navn og mobilnr, mailadresse, alder, klassetrin (kommende) 
og skole. Alle får mailbesked med et lille kort nogle dage 
inden arrangementet.  Hold øje med mailen! Al besked vedr. 
arrangementet sendes ud via mail (f.eks. flytning af sted p.g.a. 
blæst eller aflysning).

 bMX-race - fart og action
Du får mulighed for at prøve at køre BMX race på en af Danmarks bedste BMX-
baner på en cykel, som klubben stiller til rådighed. Det gælder om at køre 
hurtigt, så du kan lære at hoppe over nogle bakketoppe, som er på banen - og 
det gælder om at komme først i mål. Du får også mulighed for at starte fra en 
rigtig start-rampe (gate).

Alder: 6-99 år
dato: Onsdag den 4. juli - torsdag den 5. juli - fredag den 6. juli
Tidspunkt: Alle dage er der hold kl.: 10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00
Sted: Teglgraven 3 i Stilling.
Pris: 30 kr. Inkl. lån af cykel og hjelm.
Antal: Max. 25 - min. 10 deltagere pr. hold.
Husk: Det er obligatorisk med lange bukser, langærmet bluse samt 

kondisko med god bund. Klubben har styrthjelme. Der kan 
købes drikkevarer. Medbring evt. madpakke. 

 nb! Forældre eller værge skal være til stede under hele aktivi-
teten. Der er skiftende trænere/instruktører til stede.

Arrangør: Skanderborg BMX Klub. Kontaktperson: Jette Olesen,  
tlf. 61 86 32 04, jette@s-bmx.dk. 

Tilmelding: Senest mandag den 2. juli til sommer@s-bmx.dk.  
Oplys navn og alder samt forældres navn og mobilnr.

 basket for alle i Højvangen
Aktiviteterne er for alle - uanset om du har spillet basketball før, eller du aldrig 
har prøvet det. Du vil møde de to coaches: Mikkel Hammershøj og Matoleyo 
Birunga. Kom og prøv en sej sport.  
Fra onsdag til torsdag har du mulighed for at overnatte med mad, film,  
sport og hygge

Alder: 7-14 år - både piger og drenge.
dato: Mandag den 30. juli - torsdag den 2. august.
Tidspunkt: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00-17.00.
 Onsdag kl. 17.00 til torsdag kl. 12.00: Overnatning.
Sted: Beboerhuset, NFS Grundtvigsvej 50, Skanderborg.
Pris: Beboerne i Grønnedalsparken og Paul la Cours Vej: 20 kr.
 Øvrige deltagere: 100 kr.
 Prisen inkluderer overnatning med mad, film, sport og hygge.
Antal: Max. 25 deltagere.
Husk: Medbring drikkedunk og tøj, du kan spille i.
Arrangør: Projekt Højvang. Kontaktperson: Louise Buch Viftrup,  

projekthoejvang@gmail.com, tlf. 30 74 26 90.
Tilmelding: Senest søndag den 17. juni til projekthoejvang@gmail.com, 

eller tlf. 40 30 95 81. Oplys navn og alder.

 Crossfit / fitness for børn
Holdet er for drenge og piger, der kunne tænke sig at lave crossfit/fitness - frem-
tidens måde at træne på. Du får både styrket dine muskler, din smidighed og din 
kondition. Vi skal også lave gymnastik, spille bold og have det sjovt sammen.

Alder: 9-13 år
dato: Mandag den 2. juli - onsdag den 4. juli.
Tidspunkt: Kl. 10-14 - alle dage.
Sted: AOF, Asylgade 18, Skanderborg.
Pris: 100 kr.
Antal: Max. 14 - min. 8 deltagere.
Husk:  Medbring sportstøj efter dagens vejr, udendørs sportssko,  

cykel og cykelhjelm (+ tilladelse til, at du må cykle under 
opsyn eller efter anvisning), madpakke, frugt og drikkedunk.

Arrangør: AOF Skanderborg. Kontaktperson: Jorge Londono,  
aof-skan@mail.dk, tlf. 86 51 19 77 (8.30-12.00).

Tilmelding: Senest onsdag den 20. juni til aof-skan@mail.dk, eller  
tlf. 86 51 19 77 (8.30-12.00). Pladserne besættes efter  
”først-til-mølle”-princippet.

 bowling
Kom, hvis du vil prøve at spille bowling - det er for både øvede og uøvede. Vi 
har 8 baner til rådighed begge dage. Du kan selv vælge, om du vil spille en 
eller flere timer.

Alder: 7-16 år
dato og Tid: Onsdag den 4. juli kl. 12-16.
 Onsdag den 11. juli kl. 14-17.
Sted: SkanBowling, Søtoften 12, Skanderborg.
Pris: 20 kr. pr. time. Betales ved ankomsten.  

Du betaler for det antal timer, du ønsker at spille.
Antal: Max. 32 deltagere pr. time.
Husk: Medbring godt humør og lyst til at spille bowling.
Arrangør: GAPE. Kontaktperson: Georg Skøtt, geskott@gmail.com.
Tilmelding: Senest onsdag den 27. juni til geskott@gmail.com. Husk at 

oplyse navn, alder og tlf.nr. samt hvornår, du gerne vil spille.

 billard
Her er chancen, hvis du har lyst til at prøve at spille billard.
Vi tilbyder dig at lære spillet at kende - dels ved at prøve det og dels ved at 
lære noget om billardspillets grundregler. Alle er velkomne.

Alder: Alle aldersgrupper.
dato: Onsdag den 4. juli.
 Torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 13.00-15.00 - begge dage.
Sted: Morten Børup Hallen - indgang til billardklubben direkte fra 

P-pladsen ved hallen.
Pris: Gratis.
Antal: Max. 12 - min. 2 deltagere pr. dag.
Husk: Medbring evt. drikkedunk.
Arrangør: Skanderborg Billardklub.  

Kontaktperson: Jan Bak Nielsen, tlf. 30 23 14 57.
Tilmelding: Senest mandag 25. juni til Jan Bak Nielsen, jbn@enkotec.dk.

 danseballaden
Dans hver dag i 5 dage og skab en forestilling sammen med professionelle 
dansere. Få nye venner og gode danseoplevelser. Slut af med show i Århus.

Alder: 10-14 år
dato: Mandag den 2. juli - fredag den 6. juli.  

Du skal deltage alle dage.
Tidspunkt: Mandag - torsdag: Kl. 10.00-15.00.
 Fredag: Kl. 9.00-19.00 i Århus. Show kl. 10.00-18.00.
Sted: Mandag - torsdag: Skanderborg Kulturskole, Søtoften 2, 

Skanderborg. Fredag: Afslutningsshow for alle deltagere 
på Bora Bora, Produktionscenter for dans og visuelt teater, 
Grønnegade 93D, Århus. 

Pris: Gratis.
Antal: Max. 25 - min. 10 deltagere.
Husk: Medbring træningstøj samt madpakke, drikkedunk, og 

frugt. I skal danse i bare fødder.
Arrangør: Skanderborg Kommune - Kultur og Fritid, tlf. 87 94 78 13. 

Kontaktperson: Preben Kæseler, Skanderborg Kulturskole, 
preben@kaeseler@skanderborg.dk, tlf. 87 94 28 41.

Tilmelding: Senest fredag den 15. juni til  
www.skanderborgkulturskole.dk/tilmelding  
- følg vejledningen på siden.

 Sommerferiedrama: ruMLeSKAFT
Er du dreng eller pige, så kom og vær med i en sjov teaterproduktion. 
På bare 4 dage laver vi forestillingen Rumleskaft. Sille Berthelsen fra Ko-
mediehuset i Horsens er instruktør.  Som afslutning på teaterdagene vises 
Rumleskaft torsdag den 9. august for publikum i Kulturhuset.

Alder: 8-12 år
dato: Mandag den 6. august - torsdag den 9. august.
Tid: Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00 + forestilling torsdag  

kl. 15.00-16.00.
Sted: Kulturhuset i Skanderborg, scenen.
Pris: 200 kr. Betales den første dag.
Antal: Max. 24 deltagere.
Husk: Løstsiddende træningstøj og et par gode sko. 

Husk en solid madpakke og drikkedunk hver dag.
Arrangør: Kulturhuset Skanderborg.  

Kontaktperson: Nina Udby Granlie, 87 94 29 72.
Tilmelding: Senest onsdag 27. juni til nina@kulturhuset-skanderborg.dk. 

 Skulpturer a la Shane
Kom og lav flotte skulpturer, et anderledes penalhus eller helt andre ting af 
skrald og skrot. Vi skal være kreative, klippe, klistre og hamre, og den sidste 
dag vil vi have en masse flotte og anderledes ting.

Alder: 0.-7. klasse
dato: Mandag den 2. juli - onsdag den 4. juli.
Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00.
Sted: Beboerhuset, Poul la Cours Vej 31, Skanderborg.
Pris: Beboerne i Grønnedalsparken og Paul la Cours Vej: 20 kr.
 Øvrige deltagere: 150 kr.
Antal: Max. 25 - min. 10 deltagere.
Husk: Medbring madpakke og drikkedunk. Tag tøj på, der må blive 

beskidt og få malerpletter på sig. Medbring gerne rigtig godt 
skrald og skrot.

Arrangør: Projekt Højvang. Kontaktperson: Louise Buch Viftrup,  
projekthoejvang@gmail.com, tlf. 30 74 26 90.

Tilmelding: Senest fredag den 15. juni til projekthoejvang@gmail.com, 
eller på tlf. 30 74 26 90. Husk at oplyse navn og alder.

 billedværksted: ALT MeLLeM HIMMeL og Jord
Vi skal tegne det, som vi kan se, og det, 
som vi kan mærke, lugte og smage på. Vi 
maler vores billeder til ”sjov” musik med 
de stærkeste og brækkede farver, som 
kommer til at strække sig helt ud i fanta-
sien, hvor alt er tilladt i billedet.

Alder: Hold 1: 8-9 år  
Hold 2: 10-17 år

dato: Hold 1: Mandag den 2.  
- tirsdag den 3. juli.

 Hold 2: Onsdag den 4. - torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 – alle dage.
Sted: Bakkeskolen, billedkunstlokalet, Skolevej 2, Hørning.
 Tog og bus standser næsten lige udenfor skolen.
Pris: 100 kr. til materialer. Betales kontant den første dag.
Antal: Max. 12 - min. 8 deltagere.
Husk: Du skal have tøj på, som må blive snavset, og du skal med-

bringe et tørklæde.  
Hold 2 skal medbringe et digt, tekst eller lignende, som I godt 
kan lide. Husk også at medbringe mad og drikke. 

Arrangør: Skanderborg Kommune - Kultur og Fritid.  
Kontaktperson og underviser: Gitte Evers, tlf. 30 31 50 37.

Tilmelding: Senest tirsdag den 19. juni til Gitte Evers,  
tlf. 30 31 50 37 eller til g.evers@gitte-evers.dk.  
Husk at oplyse navn, adresse og alder.

SPorT / AKTIvITeTSSKoLer og -LeJre 

 Lær at spille skak
Lidt teori og meget skakspil!

Alder: 6-12 år
dato: Tirsdag den 3. juli, onsdag den 4. juli, torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 - alle dage.
Sted: Kulturhuset i Skanderborg, Parkvej 10, Skanderborg.
Pris: Gratis.
Antal: Max. 30 - min. 5 deltagere.
Husk: Medbring godt humør og lyst til skak.
Arrangør: Skanderborg Skakklub. Kontaktperson: Jørgen Johan-

sen, frugt86522229@gmail.com, tlf. 86 52 22 29.
Tilmelding: Senest lørdag den 30. juni til frugt86522229@gmail.com. 

Husk at oplyse navn, alder og adresse.

 Madskole
På en Madskole prøver du at lave forskellig slags mad en hel uge – maden 
spiser I sammen bagefter. Men du skal ikke lave mad hele tiden. Der er også 
masser af tid til hygge med de andre børn, komme på en udflugt og lave en 
festaften, hvor dine forældre og søskende kan komme og smage den mad, du 
har været med til at lave. Madskolen er viden om sund mad, kost og motion 
på en lærerig og aktiverende måde.

Alder: 8-12 år
dato: Mandag den 9. juli - fredag den 13. juli.
Tidspunkt: Mandag - onsdag kl. 9.00-15.00, torsdag kl. 9.00-18.00,
 fredag kl. 9.00-14.00.
Sted: Skolekøkkenet på Virring Skole, Gadebakken 5e, Skanderborg.
Pris: Kr. 495 - betales ved tilmeldingen. I prisen er inkluderet mad 

og drikke hele ugen, en opskriftssamling, en t-shirt, medlem-
skab af 4H for resten af året - og en masse gode oplevelser.

Antal: Max. 25 deltagere.
Medbring: Praktisk tøj til at lave mad i og til at lege udenfor.
Arrangør: 4H Syd. Kontaktperson: Karin Kobberø, karin@kobbs.dk,  

tlf. 24 40 15 25.
Tilmelding: Skal ske over Billetnet via www.madskoler.dk - pladserne 

besættes efter først til mølle princippet.



bIbLIoTeKeT

SoMMerunderHoLdnIng 
og børneFeSTIvAL

Åben KLub

Kultur og Borgerservice  ∙  Skanderborg Kommune   

Adelgade 44   ∙  8660 Skanderborg 

Tlf. 8794 7813  ∙  www.skanderborg.dk

MuSeer

 Skanderborg Museum
Der sker altid mange spændende ting i vore afdelinger:

• Skanderborg Museum i Skanderborg
• Ferskvandsmuseet i Ry
• Øm Kloster Museum
• Museet på Gl. Rye Mølle
• Skanderborg Bunkerne

Se flere aktiviteter på Skanderborg Museums hjemmeside 
www.skanderborgmuseum.dk.

 ud i naturen med Ferskvandsmuseet i ry
For alle aktiviteter gælder følgende:

Alder: Ca. 5-14 år
Mødested: Ferskvandsmuseet, Siimtoften, Ry (ved Kvickly).
Pris: Gratis - bortset fra arrangementerne den 5. juli, 12. juli, 19. juli 

og 26. juli.
Antal: Max. 40 deltagere pr. arrangement.
Arrangør: Ferskvandsmuseet - www.ferskvandsmuseet.dk.
 Kontaktperson: Henrik Bredmose Simonsen, 61 78 82 90, 

hbs@skanderborgmuseum.dk.

Arrangementer: Livet ved søen 
Vi ser på vanddyr og andre ting ved hjælp af vandkikkert, lup, 
ketsjer og sænkenet.

 Tirsdag den 3. juli kl. 12-14
 Tirsdag den 10. juli kl. 12-14
 Tirsdag den 17. juli kl. 12-14
 Tirsdag den 24. juli kl. 12-14

 Skovens dyr
 Vi tager i skoven med lup og ketsjer og kigger på skovens 

smådyr. Vi vil snakke om, hvad dyrene lever af samt kigge på, 
hvad vi selv kan spise i skoven.

 Onsdag den 4. juli kl. 12-14
 Onsdag den 11. juli kl. 12-14
 Onsdag den 18. juli kl. 12-14
 Onsdag den 25. juli kl. 12-14

 Smag på søens fisk
 Vi ser på nogle af de fisk, der lever i søerne omkring Ry. Vi vil 

sammen skære fiskene op og se, hvad der er indeni. Og bag-
efter steger vi dem over bål.

 Medbring: Tallerken, bestik og drikkevarer
 Pris: Børn 10 kr. - voksne 20 kr.
 Torsdag den 5. juli kl. 12-15
 Torsdag den 12. juli kl. 12-15
 Torsdag den 19. juli kl. 12-15
 Torsdag den 26. juli kl. 12-15

 Museumsdetektiv på øm Kloster
Hov - der er noget, der ikke passer! - Det er lige en opgave for en museums-
detektiv. Man have øjnene med sig for at løse opgaver ude og inde på Øm 
Kloster Museum.

Alder: 8-15 år
dato: 1. juli - 12. august - tirsdage og søndage.
Tidspunkt: kl. 10.00-16.00.
Sted: Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Ry.
Pris: Børn og unge under 18 år har gratis adgang.  

Voksne betaler entre til museet.
Husk: Forældre og børn kan i fællesskab løse opgaverne.  

Forældre må læse spørgsmålene op for de mindre børn.
Arrangør: Øm Kloster Museum - www.klostermuseet.dk.  

Kontaktperson: Lene Mollerup, tlf. 86 89 81 94,  
lmo@klostermuseet.dk. 

 Sommerferielæsning
Læs i din sommerferie og deltag i lodtrækningen om spændende præmier.
Få en lodseddel på dit lokale bibliotek eller gå ind på www.pallesgavebod.dk.
Fortæl om bogen, du har læst og beskriv kort, hvad den handler om: 
Var bogen sjov, spændende eller?? Jo flere bøger, du læser, jo flere chancer har 
du for at vinde.

Alder: Alle børn.
dato: Hele sommerferien.
Sted: Skanderborg Kommunes Biblioteker 
Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kontaktperson:  

Pia Karmark - pia.karmark@skanderborg.dk 

 Åben klub i galten
Klubben er åben hver dag i sommerferien.
Der er adgang til klubbens faciliteter, værksteder og de aktiviteter og ar-
rangementer, der gennemføres i løbet af sommerferien.

Alder: 4. klasse til og med 17 år
Tid: I sommerferien er klubben åben mandag og onsdag  

kl. 12-22, tirsdag-torsdag-fredag kl. 12-17 og søndag  
kl. 19-22 (søndag dog lukket i uge 28, 29 og 30).

Sted: GJUK, Syvtallet 8, Galten.
Pris: Det er gratis at benytte klubben, men der kan opkræves 

betaling for særlige aktiviteter og udflugter. Se pris i klub-
bens sommerprogram på www.gjuk.dk fra den 20. juni

Husk: Se klubbens særlige sommerprogram på www.gjuk.dk 
Arrangør: Galten Junior- og Ungdomsklub, Syvtallet 8, Galten.
Tilmelding:: Til gjuk@skanderborg.dk, tlf. 87 94 23 20 - husk at oplyse 

navn, adresse og telefonnummer.

 Sommerunderholdning i ry
Medlevende og inddragende underholdning for børn - med tryllesjov, ballon-
kunstnere, klovne og ansigts- og stenmaling i labyrinten. 
Gratis adgang.

Alder: 4-12 år
Tidspunkt: Kl. 14.00-15.00
Sted: Siimtoften i Ry.
dato: Lørdag den 23. juni: nAnnA bAnAnAS
 Skrupskøre Nanna Bananas kommer forbi Siimtoften og laver 

kreativ workshop og ansigtsmaling for alle. Kom og vær med 
og få en hyggelig stund.

 Lørdag den 30. juni: FrAnK M
 Frank M - alias Frank Megabody - spiller sange fra ”Min aller-

første sang” - klassikere indenfor danske børnesange.

 Lørdag den 7. juli: KLovnen bAMbIno
 Klovnen Bambino elsker at trylle og lave sjov. Bambino laver 

flotte og fantasifulde ballondyr og kan lave store ballonhatte 
på 2 meter.

 Lørdag den 14. juli: CIrKuS bIg
 Verdensholdning i underklasse - nej underholdning i verdens-

klasse! Oplev Cirkus Big’s enmandsforestilling på slap linie.
 
 Lørdag den 21. juli: JeSPer grønKJÆr
 Jespers trylleforestilling for børn og familier er et show i højt 

tempo. 30-40 hæsblæsende minutter, som kombinerer trylle-
ri, klovneri, bugtaleri, ballondyr – samt en vaskeægte levende 
hvid tryllekanin.

 Lørdag den 28. juli: HATTeTeATer
 Velkommen til et professionelt improvisationsshow med 

hatte, børn og historier! Det er overraskende, poetisk, fanta-
sifuldt, somme tider lidt uhyggeligt, men altid morsomt og 
underholdende … - også for publikum!

 Lørdag den 4. august: CIrKuS MInIMuS
 Her er en rigtig hyggelig og rigtig sjov cirkusteaterforestilling 

for de mindre børn.  
Det ganske lille cirkus telt står klar, men cirkusdirektøren er 
frygtelig ked af det. Alle artisterne er rejst, fordi pengekassen 
er tom. Enden er nær for Cirkus Minimus, men så får cirkusdi-
rektøren en rigtig god idé ...

 Lørdag den 11. august: KLovnen TuLLe
 Tulle laver ballondyr ud fra børnenes ønsker. Kaniner, giraf-

fer, hunde, mus, svaner, papegøjer, blomster, flyvemaskiner, 
mariehøner, skildpadder, sabler, sværd, prinsessehatte, kon-
gekroner, guitarer, og mange, mange flere. - Tulle er kendt for 
at kunne sluge balloner på 1.5 meter.

Husk: Det er en god ide at medbringe et tæppe til at sidde på.
Arrangør: Ry Håndværker- og Borgerforening. Kontaktperson: Karl-Erik 

Jørgensen, karl@privat.dk, tlf. 86 89 18 33.

 HIMMeLHoP - Himmelbjergets børnefestival
Fire tirsdage med gang i den på Himmelbjerget. 
Gratis adgang.

Tidspunkt: Aktiviteterne starter kl. 14.00
Sted: Plænen ved Himmelbjerget.
dato: Tirsdag den 3. juli: MuSIKALSK SHoW Med TroLLe  

og TorMod
 For børn i alle aldre.
 Fede rytmer og seje moves. Trolle og Tormod spiller hård rock, 

smittende pop og vuggende reggae med sjove tekster om 
konsonanter, vokaler og matematik. Gang i den for både børn 
og voksne.

 Påklædning efter vejret.

 Tirsdag den 10. juli: STore LegedAg
 For børn i alle aldre.
 Klovnen Lars Gustav kommer og leger, danser og gøgler med 

og for børn og deres voksne.
 Påklædning efter vejret.

 Tirsdag den 17. juli: SPIL PÅ SKroT
 For børn fra 4 år og op.
 Væk din kreativitet. Kom og vær med til samarbejdsøvelser, 

bodybeats og sammenspil på tønder og andet ”skrot”.
 Påklædning efter vejret.

 Tirsdag den 24. juli: STore roLLeSPILSdAg
 For børn/unge fra 8 år og op.
 Et rollespil i et fantasy univers. Kom som ork, elver eller kriger 

og vær med i den forrygende kamp.
 Kom meget gerne udklædt. Udklædning er dog ingen forud-

sætning.

 Tirsdag den 31. juli: KonCerT Med MuddI
 Alle er velkommen.
 Musik for børn og barnlige sjæle. Egne numre i pop-rock stil.
 Påklædning efter vejret.

Arrangør: Destination Skanderborg.  
Kontaktperson: Janne Schrøder/Eventsupport,  
janne@eventsupport.dk, 28 51 79 25

FrILuFTSAKTIvITeTer

 Put & Take fisketur
Vi finder en fiskesø et eller andet sted i nærheden af Skanderborg og prøver, 
om vi kan fange fisk til aftensmad. Der vil blive mulighed for at prøve både 
spinne- og fluefiskeri, hvis der er interesse for det.
Dine forældre skal være indstillet på at køre dig til det sted, hvor vi skal fiske 
- eller acceptere, at du kører med en af foreningens voksne deltagere.

Alder: 10-15 år
dato: Onsdag den 4. juli og/eller torsdag den 5. juli  

- afhængig af tilmeldingerne.
Tidspunkt: Kl. 10.00-15.30.
Sted: Vi mødes på Vester Mølle - eller andet efter aftale ved  

tilmeldingen.
Pris: 50 kr. Betales kontant, når vi mødes.
Antal: Max. 10 - min. 4 deltagere.
Husk: Du skal have madpakke og drikkevarer med, og du må 

regne med, at det kan blive regnvejr. Det stopper os ikke 
- så regntøj og gummistøvler vil være en god ide. Du skal 
selvfølgelig have dit eget fiskegrej med, men har du ikke 
noget, så sig det ved tilmeldingen - så finder vi noget, du 
kan låne.

Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening.  
Kontaktperson: Erik Fischmann, tlf. 21 40 67 99.

Tilmelding:: Senest  fredag den 29. juni til erik.fischmann@gmail.com.  
Evt. på tlf. 21 40 67 99. Husk at oplyse navn, adresse og tlf.nr.

 FdF sommerlejr 2012
vi tror på, at der skal mere til!
Alle skal være med - det skal du også!
Du kan komme ned i parken og se, hvad FDF er og prøve mange af de for-
skellige aktiviteter, som vi laver til daglig. Du kan være med i nogle timer 
- eller komme igen og igen i samtlige 4 dage.
Vi laver mad, knob, reb og rafter, kanosejlads o.s.v.

Alder: 1.-5. klasse (dog også aktiviteter for dem, er er ældre)
dato: Mandag den 2. juli - torsdag den 5. juli.
Tidspunkt: Kl. 8.00-17.00 - alle dage.
Sted: Byparken, Parkvej i Skanderborg (ved Kulturhuset).
Pris: Gratis.
Antal: Max. 40 - min. 5 deltagere.
Husk: Husk tøj efter vejret samt en drikkedunk til vand. 
  Vi giver besked, hvis der er andet, du skal huske.
 - Men ikke mindst: Husk dit gode humør!
Arrangør: FDF Skanderborg-Stilling. Kontaktperson: Nicklas Lauritzen, 

nicklaslauritzen@hotmail.com, tlf. 22 42 82 97.
Tilmelding:: Senest mandag den 18. juni til  

nicklaslauritzen@gmail.com eller via  
www.fdf.dk/skanderborgstilling. 


