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TA’ MED UD AT FISKE

 Bådfisketur
En guide fra lystfiskerforeningen tager en eller to fiskere med ad gangen i 
båden på Skanderborg Sø, hvor vi jager søens glubske gedder eller prøver at 
finde en stor flok aborrer.
Vejret kan blive en hindring. Vi tager ikke ud, hvis det blæser så meget, at det 
ikke er sjovt at sejle. Det ved vi dagen før - du får besked, hvis der aflyses.

Alder: 12-16 år
Dato: 27. juni
Tidspunkt: Kl. 9.30-12.00 – og 13.00-15.30
Sted: Vi mødes i Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler på 

 Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg og sejler derefter  
ud på søen.

Pris: Gratis – klubben betaler
Antal: Max. 12 – fordelt med 6 om formiddagen og 6 om eftermid-

dagen.
 Min. 2 deltagere
Husk: Fiskegrej skal medbringes, hvis du har det. Hvis du ikke har fi-

skegrej, så sig til ved tilmeldingen – klubben kan finde noget, 
du kan låne.

 Derudover vil det være godt med en madpakke og noget at 
drikke – og så selvfølgelig tøj, der passer til vejret.

 Du skal bruge redningsvest, og det er bedst, hvis du selv har 
en eller kan låne dig frem. Men kan du ikke det, har vi også 
mulighed for at skaffe en, du kan låne. 

Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann, 
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799

Tilmelding: Senest 23. juni – men meget gerne før på e-mail til Erik 
Fischmann erik.fischmann@gmail.com, eller på tlf. 2140 6799.

 Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og alder samt mailad-
resse og forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du selv har 
fiskegrej og redningsvest, eller om du skal låne af os.

MINIRACE

 Put & Take fisketur
Vi finder en hyggelig fiskesø, hvor der er stor mulighed for at alle kan fange en 
”stor” fisk. 
Vi kører i private biler fra Vestermølle til fiskesøen, fisker et par timer og er 
hjemme igen ved Vestermølle ved 14.00 tiden.

Alder: 10-16 år
Dato: 8. august
Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00
Sted: Vi starter fra Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler på 

Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg. Når vi nærmer os 
dagen, beslutter vi, hvor vi kører hen.

Pris: Gratis – klubben betaler
Antal: Max. 12 - min. 3 deltagere
Husk: Fiskegrej skal medbringes – hvis du har det (har du ikke fiske-

grej, så sig til ved tilmeldingen – klubben kan finde noget, du 
kan låne).

 Derudover vil det være godt med en madpakke og noget at 
drikke – og så selvfølgelig tøj, der passer til vejret. 

Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann, 
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799

Tilmelding: Senest 5. august – men meget gerne før på e-mail til Erik 
Fischmann erik.fischmann@gmail.com, eller på tlf. 2140 6799. 
Vi giver besked den 6. august, om turen gennemføres.

 Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og alder samt mailad-
resse og forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du selv har 
fiskegrej, eller om du skal låne af os.
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Lige til at tage ud 

og gemme!

 Medefiskekursus
Kurset er opdelt i to dage:
Dag 1:  Rigbinding, hvor du lærer den bedste måde at montere dit 

endegrej samtidig med, at du får færdige materialer. På den 
måde skal du ved det praktiske fiskeri ikke bruge tid på at 
finde ud af, hvordan man gør.

Dag 2:  Praktisk fiskeri på Skanderborg, hvor vi fisker efter store 
brasen og skaller.

Alder: 4.-7. klasse
Dato og tid: Dag 1: 28. juni kl. 18.30-21.00
 Dag 2: 1. juli kl. 8.30-11.00
Sted: Dag 1: I klubbens lokaler på Vestermølle, Oddervej 82,  

Skanderborg
 Dag 2: Et spændende sted ved Skanderborg Sø. Det får I mere 

at vide om ved afslutningen af fase 1-kurset.
Pris: Gratis – klubben betaler
Antal: Max. 15 - min. 3 deltagere
Husk: Fiskegrej skal medbringes. Hvis du har fiskegrej, så sig til ved 

tilmeldingen – klubben kan finde noget, du kan låne.
 Derudover vil det være godt med en madpakke og noget at 

drikke – og så selvfølgelig tøj, der passer til vejret. 
Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann, 

erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799
Tilmelding: Senest 23. juni – men meget gerne før på e-mail til  

Allan Mathisen, fiskerallan@hotmail.com, eller tlf. 26327042.
 Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og alder samt mail-

adresse og forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du selv 
har fiskegrej, eller om du skal låne af os.

 Kør med fjernstyret bil
Kom og prøv at køre med din fjernstyrede bil på en af danmarks bedste jord-
baner til fjernstyrede biler. 
Hvis du ikke selv har en bil men synes, det lyder spændende, kan du prøve en 
af vores biler. 
Hvis du er heldig selv at have en bil men ikke kan få den til at køre, kan vi 
måske hjælpe dig.
Alle er velkomne til at kigge forbi forbi til en snak og se, hvordan nogle af 
landets bedste kører banen rundt.

Alder: Fra 8 år
Dato: 20. juli
Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00
Sted: Skanderborg RC, Sletten 7, Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Alle kan være med – vi holder åbent hele dagen.
Husk: Evt. din egen RC bil
Arrangør: Skanderborg RC. Kontakt evt. Christian Munk Poulsen,  

tlf. 40976158, christian@poulsen.com  
Tilmelding: Senest 20. juli. Tilmeld dig gerne til Christian Munk Poulsen 

på christian@poulsen.com  
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 Badmintonskole i Skanderborg
En badmintonskole er et tilbud til øvede såvel som uøvede, hvor du kan møde 
nye spillere og kammerater, og hvor dygtige instruktører underviser dig hver 
dag i badminton og mange andre aktiviteter. 
I får frokost samt frugt og saft hver dag – og en drikkedunk.

Alder: 7-14 år
Dato: 6.-8. august
Tidspunkt: Alle dag e kl. 9.00-15.00
Sted: Skanderborg Gymnasium, Højvangens Torv 6, Skanderborg
Pris: 600 kr. (inkl. frokost). Betales ved tilmelding
Antal: Max. 48 – min. 14 deltagere
Husk: Sportstøj og indendørs sko
Arrangør: HI Skanderborg Badminton og DGI Østjylland.  

Kontakt evt. Erik S. Andersen, eriksandersen1@gmail.com 
Tilmelding: Senest 23. juli på www.dgi.dk/201809106007   

 Gymnastikskole i Låsby
Har du lyst til at blive bedre til gymnastik? Og være aktiv i din sommerferie? På 
gymnastikskolen i får du to fede, aktive dage. Du vil komme til at lege og ha‘ 
det sjovt med vennerne, springe, lave flikflak, salto og serie til musik og meget 
mere. 
Du får masser af bevægelse, mulighed for at forbedre dig gymnastisk, nye 
venner og smil på læben. Vi skal også en tur i Låsbys dejlige svømmebad (der 
er livreddere til stede).
Alle deltagere får drikkedunk og mulepose, en flot T-shirt, og I får formiddags-
snack og frokost (sandwich) hver dag.

Alder: 0.-9. klasse
Dato: 9.-10. august
Tidspunkt: Begge dage kl. 9.00-15.00
Sted: Låsby Hallen, Niels Bohrsvej 7, Låsby
Pris: 395 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 50 – min. 25 deltagere
Husk: Tøj og sko til bevægelse – også svømmetøj 
Arrangør: Låsby Boldklub Gymnastik og DGI Østjylland. Kontakt evt. 

Janne Pedersen, tlf. 22448855, uffeogjanne@gefiberpost.dk
Tilmelding: Senest 24. juni på www.dgi.dk/201809556013  

 Sommerskole i tennis i Skanderborg
Vi tilbyder en hel uge - mandag til fredag - med tennis som omdrejnings-
punkt. Spil, træning, leg, mad – og sommerferie. Der er plads til hyggeligt 
samvær på tværs af tenniserfaring og alder, og der er selvfølgelig også andet 
end tennis på programmet: Minitennis, stangtennis, snacks og desuden en 
god frokost hver dag.
Der er mulighed for at låne ketcher.
Vel mødt!

Alder: 6-15 år
Dato: 30. juli – 3. august
Tidspunkt: Alle dage kl. 8.00-15.00
Sted: Tennisbanerne i Dyrehaven 8, Skanderborg
Pris: 650 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 40 – min. 15 deltagere
Husk: Sportstøj og træningssko til udendørs brug. Evt. drikkedunk.
Arrangør: Skanderborg Lawn Tennis Klub. Kontakt evt. Brian Kruse 

Jensen, tlf. 72286155, famkj@mail.dk 
Tilmelding: Senest 27. juli på www.sltk.klub-modul.dk – vælg EVENT.
 Start med at oprette profil. Derefter kan du tilmelde dig.

 Tennisskole i Galten
Vi giver børnene mulighed for at prøve tennis og blive undervist i den grund-
læggende teknik sammen med andre glade og aktive børn.
Der vil også være diverse andre lege med plads til hygge og socialt samvær.
I har mulighed for at låne ketcher, hvis I ikke selv har en.
I får saft, frugt, kasket, drikkedunk og diplom. I skal selv medbringe madpakke.

Alder: 8-16 år
Dato: 8.-10. august
Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Galten Tennisklubs baner, Bytoften (den vestlige ende),  

Galten
Pris: 450 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 18 – min. 8 deltagere
Husk: Madpakke samt sportstøj og tennissko/sportssko uden 

grove/dybe riller og mønster i sålerne. Medbring også inden-
dørs sko, så vi kan være i Galten Hallen, hvis vejret er dårligt.

Arrangør: Galten Tennisklub og DGI Østjylland. Kontakt evt. Jesper 
Johansen, tlf. 60182439, vgm.johansen@gmail.com 

Tilmelding: Senest 18. juni på www.dgi.dk/201809806008 

 Tennisskole i Hørning
Tennisskolen er en aktiv ferie med oplevelser, sjove udfordringer og mulighed 
for at få nye venner. Udfordringerne bliver tilpasset den enkelte spillers niveau, 
og der er stort fokus på at have det sjovt, mens man bliver bedre til tennis.
Du kan være med, også selv om du ikke har prøvet at spille tennis før. I bliver 
niveauopdelt, så alle deltagere får en god oplevelse.
I får saft og frugt hver dag samt kasket, drikkedunk og diplom. I skal selv 
medbringe madpakke.

Alder: 7-17 år
Dato: 6.-8. august
Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Hørning tennisanlæg, Blegindvej 27A, Hørning
Pris: 350 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 30 – min. 10 deltagere
Husk: Madpakke, idendørs- og udendørs sko samt ketcher  

(hvis du har en, ellers kan du låne en i klubben).
Arrangør: Hørning Tennisklub og DGI Østjylland. Kontakt evt. Thomas S. 

Grasbakken, tlf. 29123582, thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk 
Tilmelding: Senest 18. juni på www.dgi.dk/201809806002 

 Junior Multiskole
DGI‘s junior multiskole er et tilbud til de 6-7 årige om 5 aktive dage i som-
merferien med mulighed for at møde nye venner. Dygtige instruktører vil hver 
dag sørge for, at I får bevæget jer og prøvet forskellige aktiviteter, der passer til 
jeres alder. I skal bl.a. prøve gymnastik og friluftsaktiviteter.
I behøver ikke at have særlige sportslige forudsætninger. Der bliver rigtig 
meget sjov og leg. Bare mød op - så vil instruktørerne føre jer gennem dagens 
spændende program.
DGIs juniorskole er for de mindste, og der er lidt mere ro på end hos de store.

Alder: 6-7 år
Dato: 2.-5. juli
Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Borgernes Hus ved Veng, Søballevej 6A, Skanderborg
Pris: 525 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 20 – min. 15 deltagere
Husk: Medbring madpakke (kan også købes), tøj og sko til 

 indendørs og udendørs brug.
Arrangør: Hårby IK 81 og DGI Østjylland.  

Kontakt evt. Esben Overgaard, tlf. 25872777, efo@okop.dk 
Tilmelding: Senest 15. juni på www.dgi.dk/201809000005 

 Multiskole
DGI‘s multiskole er et tilbud til de 8-13 årige om 5 aktive dage i sommerferien 
med mulighed for at møde nye venner. Dygtige instruktører vil hver dag sørge 
for, at I får bevæget jer og prøvet forskellige aktiviteter, der er tilpasset jeres 
alder. I skal bl.a. prøve gymnastik og friluftsaktiviteter.
Du behøver ikke at have særlige sportslige forudsætninger. Der bliver rigtig 
meget sjov og leg. Bare mød op - så vil instruktørerne føre jer gennem dagens 
spændende program.

Alder: 8-13 år
Dato: 2.-5. juli
Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Borgernes Hus ved Veng, Søballevej 6A, Skanderborg
Pris: 575 kr. Betales ved tilmelding.
Antal: Max. 50 – min. 20 deltagere
Husk: Medbring madpakke (kan også købes), tøj og sko til 

 indendørs og udendørs brug.
Arrangør: Hårby IK 81 og DGI Østjylland.  

Kontakt evt. Esben Overgaard, tlf. 25872777, efo@okop.dk  
Tilmelding: Senest 15. juni på www.dgi.dk/201809000004 

 Vandski – åbent hus
Kom og prøv aktiviteter på vandski. Vi har udstyr, du kan låne.
I vores klubhus, kan du klæde om – vi har omklædningsrum og toilet. 
Det er ikke nødvendigt, at man kan svømme - man skal bare helst ikke være 
bange for vand.
Du må gerne medbringe mad og drikkevarer, og der er også mulighed for at 
købe drikkevarer i klubhuset.
Tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”.

Alder: Fra 5 år
Dato: 8. juli
Tidspunkt: Kl. 14.00-17.00
Sted: Skanderborg Vandski Klub, Alpinavej 13, Stilling
Pris: Gratis
Antal: Max. 12-13 – min. 6 deltagere
Husk: Badetøj og håndklæde – og evt. lidt varmt tøj.
Arrangør: Skanderborg Vandski Klub. Kontakt evt. Jesper Schmidt,  

tlf. 40268473, berggren.schmidt@gmail.com 
Tilmelding: Senest 24. juni til Jesper Schmidt, tlf. 40268473,  

berggren.schmidt@gmail.com
 Ved tilmelding oplyses navn og alder.

 Billard
Kom og lær lidt om billard – og prøv at spille det. Vi tilbyder dig instruktion i 
billard og mulighed for at spille.

Alder: Fra 8 år
Dato: 2. og 3. juli
Tidspunkt: Kl. 13.00-15.00
Sted: Skanderborg Billard Klub, Morten Børups Vej 3 (hallen),  

Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Max. 8 – min. 2 deltagere
Arrangør: Skanderborg Billard Klub. Kontakt evt. Jan Bak Nielsen,  

tlf. 30231457, jbn@enkotec.dk
Tilmelding: Senest 15. juni pr. e-mail til jbn@enkotec.dk  

 Gør din by SMUK
Er du vild med kreative fag, og kan du lide at bruge din fantasi? Så kom og vær 
med til 3 super hyggelige og arbejdsomme dage, hvor vi skal lave udsmyk-
ning til Smuk By 2018 i Skanderborg. 
Vi skal arbejde på kryds og tværs med mange forskellige materialer i genbrug 
- lige fra cykelhjelme, plast og gamle cd`er. Alt det sætter vi sammen og byg-
ger helt nye skulpturer, som ender med at bliver til store insekter, pattedyr, 
prismer, vindspil og genbrugskjoler - som enten skal stå eller hænge til pynt i 
Skanderborg.

Alder: 10-15 år
Dato: 2.-4. juli
Tid: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Skanderborg Ungdomsskole, Finlandsvej 5, Skanderborg
Pris: 200 kr. – opkræves via e-boks
Antal: Max. 25 – min. 10 deltagere
Husk: Madpakke og drikkevarer til dagen. Tøj og fodtøj, der kan tåle 

malerklatter. 
Arrangør: Kulturskolen Skanderborg, tlf. 87942840. Kontakt evt.  

Sofie Møller Jensen, sofie.moller.jensen@skanderborg.dk  
– eller Julie Heebøll, julie.heeboell@skanderborg.dk 

Tilmelding: Senest 8. juni via www.kulturskolenskanderborg.dk 

 SmukByFest
Velkommen til SmukByFest i Skanderborg.
I uge 32 summer Skanderborg midtby af liv og glade dage.  
Der er masser af oplevelser og musik til alle aldre.

Tirsdag: 
-  Skanderborg Kulturskole sørger for musikalsk underholdning  

for alle aldre på Kulturtorvet. 

Onsdag: 
- You’Tub’ere v. Bloms 
- Anders Boldsen koncert foran Bloms

Torsdag:
- Salmesang til morgenkaffen på kulturtorvet
- Lune Carlsen og gode drinks foran Vinoble 
-  Dukketeatret Svantevit - en musikalsk og poetisk beretning for børn og 

voksne 

Fredag:
- Børnefandago på Kulturtorvet med musik og underholdning 
- Hygge og Jam v. Bloms  

Lørdag
- Børnefandango med stor MGP finale på Kulturtorvet

Alle dage er byen klædt på til fest og butikkerne byder på masser af 
 spændende oplevelser og hygge.
Se mere på www.skanderborgcity.dk 

Arrangør: Skanderborg City, Smukfest og Skanderborg Kommune

SMUK BY
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DANS – DRAMA - MUSIK

 SommerDans
Elsker du at danse og bevæge dig? – Så er SommerDans måske lige noget for 
dig. Under kyndig vejledning skal I lege med bevægelser og forskellige udtryk.
Du skal kunne komme alle dage

Alder: 10-15 år
Dato: 2.-5. juli
Tid: Alle dage kl. 10.00-15.00
Sted: Kulturhuset – på scenen i store sal og i Sløngelsalen,  

Parkvej 10, 8660 Skanderborg
Pris: 200 kr. – betales ved tilmelding/billetkøb
Antal: Max. 20 – min. 10 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i
Arrangør: Kulturhuset i Skanderborg.
Tilmelding: Senest den 1. juli via  

billet.kulturhuset-skanderborg.dk/41305/SommerDans
 Pladserne besættes efter først-til-mølle.

 SommerDrama
Går du rundt med en lille skuespiller gemt i maven? Så er sommerdrama 
måske lige noget for dig.
Gennem sjove dramaøvelser og teaterlege kan I under kyndig vejledning 
prøve kræfter med skuespillets kunst.
Du skal kunne komme alle dage.

Alder: 10-15 år
Dato: 2.-5. juli
Tid: Alle dage kl. 10.00-15.00
Sted: Kulturhuset – på scenen i store sal og i Sløngelsalen, Parkvej 

10, 8660 Skanderborg
Pris: 200 kr. – betales ved tilmelding
Antal: Max. 20 – min. 10 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i
Arrangør: Kulturhuset og Kulturskolen. Kontakt evt. Linda Taanquist,  

tlf. 87942972, linda@kulturhuset-skanderborg.dk
Tilmelding: Senest den 1. juli via  

billet.kulturhuset-skanderborg.dk/41304/SommerDrama. 
 Pladserne besættes efter først-til-mølle.

 SommerBandCamp
Kom og vær med til et par hyggelige dage i starten af sommerferien fyldt med 
god musik.  Vi skal først og fremmest spille nogle gode sommerhits sammen 
og arbejde med at spille i band. Derudover skal vi lave lidt rytmetræning - SDS 
(sang, dans og spil).
Vi afslutter med en lille koncert om onsdagen kl. 13.30, hvor familier og ven-
ner er velkomne.
Du skal helst have spillet et par år for at deltage.

Alder: 10-14 år
Dato: 2.-4. juli
Tid: Alle dage kl. 10.00-15.00
Sted: Kulturskolen Skanderborg, Søtoften 2A 1., Skanderborg
Pris: 300 kr. – betales ved tilmelding
Antal: Max. 12 – min. 6 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk 
Arrangør: Kulturskolen Skanderborg. Kontakt evt. Sofie Møller Jensen, 

tlf. 23701782, sofie.moller.jensen@skanderborg.dk – eller Tina 
Quottrup, tlf. 24649896, tina.quottrup@skanderborg.dk 

Tilmelding: Senest 25. juni via www.kulturskolenskanderborg.dk 
 Oplys hvilket instrument, du spiller – eller om du er sanger.

ROBOTTER OG BIOTEKNOLOGIROLLESPIL

 Robotter – fjender eller venner?
Er teknik og de naturfaglige fag noget for dig? Så kom med på Robo-Camp på 
Teknisk Gymnasium Skanderborg og lær hvordan, du får robotter til at adlyde 
dig. På campen kommer du til at bygge og programmere en robot selv.
Du behøver ikke at have nogen viden om robotter og programmering på 
forhånd.

Alder: Dig, der skal i 8., 9. eller 10. kl. efter sommerferien
Dato: 3. juli
Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Teknisk Gymnasium Skanderborg, Skanderborg-Odder Center 

for Uddannelse, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Pris: 100 kr. – betales via Safeticket
Antal: Max. 18 – min. 12 deltagere
Arrangør: Teknisk Gymnasium. Kontakt evt. Lisbeth Mølgaard,  

tlf. 30594651, lmoe@aarhustech.dk
Tilmelding: Senest den 20. juni via aarhustech.dk/htxcamp
 Husk at oplyse kommende klassetrin og skole.

 Vil du være CSI-efterforsker for en dag?
Interesseret i bioteknologi? Og vil du være CSI-efterforsker for en dag? Så kom 
med på Biotek-Camp på Teknisk Gymnasium Skanderborg. Vi skal i laborato-
riet og lære, hvordan man ved hjælp af bl.a. DNA og moderne bioteknologisk 
udstyr kan opklare forbrydelser.
Du behøver ikke at have særlig viden om bioteknologi på forhånd.

Alder: Dig, der skal i 8., 9. eller 10. kl. efter sommerferien
Dato: 3. juli
Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Teknisk Gymnasium Skanderborg, Skanderborg-Odder Center 

for Uddannelse, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Pris: 100 kr. – betales via Safeticket
Antal: Max. 20 – min. 12 deltagere
Arrangør: Teknisk Gymnasium. Kontakt evt. Lisbeth Mølgaard,  

tlf. 30594651, lmoe@aarhustech.dk
Tilmelding: Senest den 20. juni via aarhustech.dk/htxcamp
 Husk at oplyse kommende klassetrin og skole.

TANKESPORT

 Skak
Kom og få introduktion til skak. Vi underviser dig i de grundlæggende regler i 
skakspillet.
Der vil også blive spillet skak.

Alder: 5-17år
Dato: 3.-5. juli
Tidspunkt: Kl. 14.00-17.00
Sted: Kulturhuset – nedre foyer, Parkvej 10, Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Max. 14 – min. 2 deltagere
Arrangør: Skanderborg Skakklub. Kontakt evt. Bjarne Bering Rasmussen, 

tlf. 61725979, berring@rasmussen.mail.dk 
Tilmelding: Senest 30. juni til Bjarne Bering Rasmussen, tlf. 61725979, 

berring@rasmussen.mail.dk
 Ved tilmelding oplyses navn og alder på den/de tilmeldte.

KREATIVE VÆRKSTEDER

 Naturkunst
Er du kreativ? Vild med at være i naturen lave kunst af naturens egne 
 materialer?
Så er Naturkunstskolen måske noget for dig?
Vi skal tegne, male, modellere, snitte, tænde bål, spise nybagt brød, høre 
musik, have tid og ro til fordybelse og hygge os sammen. Torsdag inviteres 
forældrene til fernisering.

Alder: Fra 6 år
Dato: 2.-5. juli
Tid: Alle dage kl. 9.00-13.00
Sted: Oddervej 97, Skårup ved Skanderborg  

(Trine Moltkes værksted)
Pris: 250 kr. – opkræves på girokort
Antal: Max. 8 – min. 4 deltagere
Husk: Madpakke og drikkevarer samt sutsko, gummistøvler/udetøj/

maletøj
Arrangør: AOF Skanderborg-Odder, www.aof-skanderborg.dk.  

Kontakt evt. Jorge Londono, tlf. 8651 1977.
Tilmelding: Til AOF på www.aof-skanderborg.dk eller på tlf. 8651 1977 

(mell. kl. 8.30 og 12.00). Oplys navn, adresse, mail og  forældres 
(evt. barn) tlf.nr.

 Rollespil
Kom og vær med til at spille rollespil i Bjedstrup. Vi spiller i et fantasyunivers 
med hekse, troldmænd, tyve og riddere. Alt udstyr kan lånes hos os.

Alder: Fra 7 år
Dato: 3. juli
Tid: Kl. 11.00-16.00
Sted: Bjedstrup Skole, Bjedstrupvej 1, Skanderborg
Pris: 100 kr. – betales ved tilmelding
Antal: Max. 50 – min. 20 deltagere
Arrangør: Fafner Rollespil. Kontakt evt. Johan Harding Sørensen,  

tlf. 20661586, johan@kirstinelund.dk
Tilmelding: På Fafners hjemmeside www.fafnerrollespil.dk

 Uld for børn
Vi karter ulden og spinder en tråd på håndtén. Vi strikker med garnet og 
væver billeder med garnet. Vi karter og filter ulden til hatte – eller vi laver bare 
en skør fantasiting.
Vi sørger for frokost, drikkevarer og frugt.

Alder: 10-15 år
Dato: 2.-5. juli
Tid: Alle dage kl. 10.00-15.00
Sted: Poul la Cours vej 17, Skanderborg
Pris: 50 kr.
Antal: Max. 12 – min. 4 deltagere
Husk: Medbring gerne strikkepinde og uldgarnrester, hvis I har 

tingene. 
Arrangør: AOF Skanderborg-Odder, www.aof-skanderborg.dk.  

Kontakt evt. Jorge Londono, tlf. 8651 1977.
Tilmelding: Til AOF på www.aof-skanderborg.dk (find holdet under 

 familieaktiviteter – hold nr. 20050) eller på tlf. 8651 1977  
(kl. 8.30 og 12.00). Oplys navn, adresse, mail og forældres  
(evt. barn) tlf.nr.

SOMMERSJOV

 Sommersjov i Byparken i Skanderborg
Tag i Byparken om onsdagen i uge 27-31 og vær med til sjov for hele 
 familien.
„Sommersjov i Byparken“ byder på sjove, lærerige og underholdende 
aktiviteter for store og små. Hver gang foregår der flere forskellige ting, så 
der er noget for enhver smag og alder.
Se hele programmet på www.kulturhuset-skanderborg.dk 

Alder: Alle aldersgrupper
Dato: Alle onsdage i uge 27-31
Tid: Alle dage kl. 14.00-17.00
Sted: Byparken v/Kulturhuset, Parkvej 10, Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Alle er velkommen
Arrangør: Kulturhuset i Skanderborg
Tilmelding: Man møder bare op.

 Keramik sommerworkshop
Kom og vær kreativ i din ferie! Vi arbejder kreativt i ler med forskellige 
 formnings- og dekorationsteknikker. I denne workshop laver vi fade, skåle, 
kopper, kander, og hvad du nu har lyst til. 
Vi afslutter med at dekorere og glasere værkerne.

Alder: Fra kommende 7. klasse
Dato: 2.-4. juli samt den 9. juli. Du skal helst kunne komme alle 

dagene
Tid: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Finlandsvej 5, Skanderborg
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Ungdomsskole, Finlandsvej 5, Skanderborg. 

Kontakt evt. Stine Wonsild, tlf. 21193020,  
stine.wonsild@skanderborg.dk

Tilmelding: Senest den 15. juni via dit uni-login
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AKTIVITETER  PÅ ØM KLOSTER MUSEUM

SOMMERAKTIVITETER PÅ HIMMELBJERGET

 I munkenes fodspor
I munkenes fodspor – rundvisning i klosterruinen på Øm Kloster

Alder: For familier – mest egnet for større børn (fra 6 år) i selskab 
med voksne

Dato: Søndage i juli: 1., 8., 15., 22. og 29. juli
Tidspunkt: Kl. 14.00- 15.00
Sted: Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Ry
Pris: Entre til museet kr. 50 for voksne. Børn og unge under 18 år er 

gratis.
 Rundvisningen er gratis, når entreen er betalt.
Arrangør: Øm Kloster Museum. Kontakt evt. Lene Mollerup,  

tlf. 86898194, lmo@museumskanderborg.dk
Tilmelding: Ingen tilmelding. Bare mød op.

 Museumsdetektiv
Gå på opdagelse i mellem munkeskeletter og ruiner på Øm Kloster.  
Du låner en lille rygsæk med grej, som skal bruges for at løse opgaver.
Har du svaret rigtigt på alle opgaver, får du et museumsdetektiv badge.

Saml forskellige badge fra Museum Skanderborgs forskellige afdelinger.

Alder: For familier – mest egnet for børn i 6-12 års alderen
Tidspunkt: I museets åbningstid alle dage undtagen mandag  

kl. 10.00-16.00
Sted: Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Ry
Pris: Entre til museet kr. 50 for voksne.  

Børn og unge under 18 år er gratis.
 Museumsdetektiven er gratis.
Arrangør: Øm Kloster Museum. Kontakt evt. Lene Mollerup,  

tlf. 86898194, lmo@museumskanderborg.dk 
Tilmelding: Ingen tilmelding. Bare mød op.

AKTIVITETER PÅ VESTERMØLLE

AKTIVITETER PÅ FERSKVANDSMUSEET

 Mal mel, bag pandekager og lav vandmøller
Kom og bag de populære Vestermølle pandekager over bål.
Vi vil stille små melkværne frem, så I selv kan male jeres egen mel.
I kan også lave jeres egen vandmølle ud af korkpropper, pinde og små 
 plaststykker, som I efterfølgende kan lege med og se i drift ved Stryget.

Alder: Alle aldersgrupper
Dato: 3. juli
Tidspunkt: Kl. 13-15
Sted: Vestermølle, Oddervej 80D, 8660 Skanderborg
Pris: Gratis
Arrangør: Vestermølle. Kontakt evt. Vibeke Andersen, tlf. 61746524, 

vibeke@vestermollelaug.dk
Tilmelding: Ingen tilmelding. Bare mød op.

 Naturaktiviteter for børn i sommerferien
Hvilke smådyr lever i søerne ved Ry? Hvilket insekt er egentlig det hurtig-
ste? Har en fisk et hjerte? Disse og mange andre spørgsmål kan I få svar på 
ved selvsyn. 
I skolernes sommerferie arrangerer Ferskvandsmuseet sammen med 
Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, en række aktiviteter for børn med 
naturen som emne.
Læs mere på www.museumskanderborg.dk Klik på Afdelinger og vælg 
Ferskvandsmuseet/Kalender

Alder:  5-14 år
Tidspunkt: Alle dage kl. 13-15
Mødested: Tirsdage og torsdage:  

Sdr. Ege Strand, Sdr. Egevej 2, 8680 Ry.
 Onsdage: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.
Tilmelding:  Der kræves tilmelding til ”Skovens dyr”,  

onsdage d. 4., 11. og 18. juli. 
 Tilmelding sker ved at sende en mail til Henrik Bredmose 

Simonsen på hbs@museumskanderborg.dk og oplys, 
 hvilken dag og hvor mange pladser, du ønsker.  
Din tilmelding gælder, når Henrik har svaret tilbage. 

Pris:  Gratis 
Antal:  max. 30 pr. gang
Arrangør: Ferskvandsmuseet og Skanderborg Kommune/Natur og 

Miljø.  
Kontakt evt. Henrik Bredmose Simonsen,  
Ferskvandsmuseet / Museum Skanderborg, tlf. 61788290,  
e-mail: hbs@museumskanderborg.dk

LIVET I SØEN
Vi sejler ud med Skoleskibet Kvickly Ry og ser på dyr og fisk i vandet ved 
hjælp af vandkikkert, lup, ketsjer og sænkenet. 
Dato: Tirsdag den 3. juli
 Tirsdag den 10. juli
 Tirsdag den 17. juli 
 
SKOVENS DYR
Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven,  
hvor vi ser på skovens smådyr. 
Dato: Onsdag den 4. juli
 Onsdag den 11. juli
 Onsdag den 18. juli 

SMAG PÅ SØENS FISK
Vi kigger efter fisk med vandkikkerter fra broen, skærer fisk op og kigger 
på organer, griller fiskene og spiser dem. Medbring selv drikkevarer.
Dato: Torsdag den 5. juli 
 Torsdag den 12. juli
 Torsdag den 19. juli

AKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKERNE

 Eventyrjagt med Bogmonstret Gumle
Åhhhh Nej!
Gumle, bibliotekets lille bogmonster er sluppet løs – og den spiser bøger!
Hjælp os med at redde bibliotekets bøger, inden Gumle gumler sig igen-
nem en masse eventyr.
Kig ind på dit lokale bibliotek og deltag i konkurrencen. 

Alder: Yngre børn
Dato: Alle dage i skoleferien
Tid: Hele dagen
Sted: Alle biblioteker i kommunen
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommunes biblioteker

 Sommerbogen – læs og vind seje præmier
Støvsug dit lokale bibliotek. Læs og slap af i hængekøjen, på stranden 
eller i mormors bedste stol.
Lad dig fange af læseglæden og anmeld mindst tre bøger på  
www.biblo.dk og deltag i konkurrence om Ipad mini og gode bøger. 

Alder: 7-14 år
Dato: 15. juni – 25. august
Sted:  På bibliotekerne i 
 Ry, Gudrunsvej 1
 Galten, Torvet 7
 Hørning, Rådhuspladsen 1
 Skanderborg, Parkvej 10B
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker.

 Mal din egen warhammerfigur
Kom og mal din egen warhammerfigur. Du vil kunne vælge mellem et 
menneske, en ork, en skaven (rottemand) eller en elver. Børnebibliote-
karen Jens giver gode råd om highlights og shading, så figuren bliver 
rigtig flot.

Alder: 7-17 år
Dato: 2. juli
Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00
Sted: Hørning Bibliotek, Rådhuspladsen 1, Hørning
Pris: Gratis – men du skal have billet. 
Arrangør: Hørning Bibliotek. Kontakt evt. Jens Rasmussen,  

tlf. 87942986, jens.rasmussen1@skanderborg.dk
Antal: Max. 15 billetter
Tilmelding: Bestil/hent billetter på Hørning Bibliotek senest den 

29. juni i åbningstiden. Udleveres efter først til mølle 
fra den 18. juni.

 Billetter kan lægges til side efter aftale med personalet.

 Monstersommer på Hørning Bibliotek
På Hørning Bibliotek tilbyder vi sjove workshops for hele familien, bl.a.
- Armbånd
- Slimværksted
- Mandalas
- Mal på sten
Se mere på www.bibliotek.skanderborg.dk for dagens workshop.

Alder: Alle er velkommen
Dato: Hver tirsdag i uge 27-32
Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00
Sted: Hørning Bibliotek, Rådhuspladsen 1, Hørning
Pris: Gratis
Arrangør: Hørning Bibliotek. Kontakt evt. Randi Nørskov,  

tlf. 87942983, randi.norskov@skanderborg.dk  
– eller Helene Helbo Post, tlf. 87942897,  
helbo.post@skanderborg.dk 

Tilmelding: Bare mød op

 Himmelhop
Alle aktiviteter foregår på Himmelbjerget
Du kan herunder se de foreløbige begivenheder. Flere kommer til i løbet af 
forsommeren.

3. juli kl. 14.00 - Legens dag 
10. juli kl. 14.00 - Hatteteater  
17. juli kl. 14.00 - RayRay – en magisk musik rejse
24. juli kl. 14.00 - Ice for Kids (skab skulpturer af is)  
31. juli kl. 14.00 - Cirkus workshop
5., 12., 19. og 26. juli kl. 19.00 - Fællessang under åben himmel  

Hold øje med www.visitskanderborg.dk/sommeraktiviteter-paa-himmelbjerget 
- her kan I måske finde flere aktiviteter, f.eks. bjergridning, fodbold tivoli, 
legedag, familie fællessang, røverhistorier med Hjejlen og staffelimaling m.v.

 Skattejagt - hver dag i sommerperioden
På Himmelbjerget findes der to forskellige skatte jagter: 
-  Den ene vil med hjælp af et kort og en quiz tage dig med rundt i de histori-

ske kroge på et niveau, hvor alle kan være med. 
-  Den anden vil med hjælp fra en GPS/smartphone og bylt med hjælpemidler 

tage dig med på et eventyr og en fortælling om røverkongens skatte, som 
ligger gemt i skoven omkring Himmelbjerget. 

Alder: Børn ned til tre år kan være med, og der er præmier  
til alle deltagere.

Sted: Starten foregår ved enten turistinformationen eller  
Ørneboden. 

Pris:  20-25 kr. – kontant ell. mobilepay


