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IDRÆT/SPORT OG BEVÆGELSE  
- AKTIVITETSSKOLER

  Håndboldskole i Stjær
På håndboldskolen i Stjær får du håndboldtræning m.v. krydret med 
sociale og legende aktiviteter. Den gode håndboldoplevelse er i fokus, 
og træningen foregår på en sjov og udviklende måde.På håndboldskolen 
kan I også møde nye venner.
Bolden er en del af deltagerpakken. Ved tilmelding til håndboldskoler i 
sommerperioden, vælger tilmeldingssystemet automatisk den størrelse 
bold, der passer til deltageren, når fødselsårgangen indtastes. Det er 
muligt at vælge en anden størrelse bold.
Alder: Piger og drenge årgang 2009-2013
Dato: 1.-3. august

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Stjærhallen, Stjærvej 100, Stjær ved Galten.
Pris: 595 kr. Betaling ved tilmelding.
Antal: Max. 100 – min. 30
Husk:  Medbring sportstøj og -sko til både indendørs og uden-

dørs brug. Husk en god madpakke og evt. drikkedunk.
Arrangør:  Stjær Boldklub og Dansk Håndbold Forbund.  

Kontakt evt. John Haarup Laursen, tlf. 4077 8900, 
john-h-laursen@hotmail.com

Tilmelding: Via dette link: www.dhf.dk/håndboldskoler  
(benyt Google Chrome eller Safari)

  Badmintonskole i Skanderborg
3 dage på badmintonskole sikrer, at du ikke kommer til at kede dig i den 
sidste del af sommerferien. Dagene vil indeholde sjove opvarmningslege, 
tekniske øvelser, alternative badmintonkampe og aktiviteter, der giver 
smil på læben og sved på panden. Du vil komme hjem med trætte ben og 
gode minder fra badmintonbanen. Vi sørger for, at der er mad til jer.
Alder: 8-15 år
Dato: 1.-3. august

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Skanderborg Gymnasium, Højvangens Torve 6, Skanderborg.
Pris: 660 kr. Betaling ved tilmelding. Prisen er inkl. forplejning.
Antal: Max. 60 og min. 11 deltagere.
Husk: Ketcher, sportstøj og sko til både indendørs- og udendørs 

brug – og godt humør.

Arrangør: HI Skanderborg Badminton og DGI Østjylland. Kontakt evt. 
Rasmus L. Nygård, tlf. 51908943, rasmusnygaard@gmail.
com eller Christina Schou Vigild, tlf. 2128 8332, csv@dgi.dk  

Tilmelding: Senest 15. juli via  
www.dgi.dk/arrangementer/202209106053  

  Tennis Sommerskole i Stilling
Tennis Camp er for børn, som har lyst til at bruge sommerferiens sidste 
dage på en masse sjove tennisaktiviteter. Du behøver ikke at være med-
lem af Stilling IF Tennis for at deltage.
Alder: 8-14 år
Dato: 26.-28. juni

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Tennisanlægget, Gramvej 8A, Stilling ved Skanderborg.
Pris: 600 kr. Betaling via Mobilepay til 162296 med besked 

SummerCamp 22 <<Barnets Navn>>
Antal: Max. 12 og min. 4 deltagere.
Husk: Sportstøj og sko til udendørs brug. Solid madpakke og 

drikkedunk – og evt. ketcher (klubben har låneketcher). 
Arrangør: Stilling IF Tennis. Kontakt evt. Peter Schultz, tlf. 2621 8892, 

peterpschultz@gmail.com   
Tilmelding: Senest den 5. juli via e-mail eller tlf. til Peter Schultz. Oplys 

navn og alder.

  Tennis Sommerskole i Skanderborg
På Tennis Sommerskole hos Skanderborg Lawn Tennis Klub får I 5 dage 
med tennis som omdrejningspunkt. Spil, træning, leg, mad – og som-
merferie. I behøver ikke at være medlem af klubben.
Der er plads til hyggeligt samvær på tværs af tenniserfaring og alder, og 
der bliver selvfølgelig også andet end tennis: Minitennis, stangtennis, 
snacks og desuden en god frokost hver dag. Vel mødt!
Alder: 5-15 år
Dato: 27. juni-1. juli

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: SLTKs tennisbaner, Dyrehaven 8 i Skanderborg

Pris: 695 kr. Betaling ved tilmelding. Prisen er inkl. frokost mv. 
Antal: Max. 35 og min. 12 deltagere.
Husk: Sportstøj og sko til udendørs brug. Husk også en drikkedunk. 
Arrangør: Skanderborg Lawn Tennis Klub. Kontakt evt. Jan Christoffer 

Hofmann Larsen, tlf. 3024 7335, jan.christoffer@hofmann-
larsen.dk    

Tilmelding: Senest 25. juni via www.sltk.dk. Vælg EVENT i menu-
linjen. Start med at oprette profil og tilmeld dig derefter 
under EVENT.

  Gymnastikskole i Skanderborg
Start sommerferien på gymnastikskole med sjove oplevelser og fuld fart 
med masser af energi sammen med jævnaldrende piger og drenge. 
I tre dage skal vi springe på måtte og lave serier til musik. Instruktø-
rerne står for programmet, som er fyldt op med alt det bedste, de har i 
rygsækken.
Gymnastikskolen er for alle børn - både piger, drenge, øvede og nybe-
gyndere – og uanset om du går til gymnastik i en forening eller ej.
I får en fed oplevelse, masser af bevægelse og gymnastik, nye venner, 
smil på læben, formiddagssnak og frokost hver dag
Alder: 6-10 år
Dato: 4.-6. juli

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Morten Børup Hallen, Morten Børups Vej 3, Skanderborg.
Pris: 630 kr. Betaling ved tilmelding. Prisen er inkl. forplejning.
Antal: Max. 60 – min. 35 deltagere.
Husk: Påklædning, som du kan bevæge dig i. Husk også en 

drikkedunk.
Arrangør: Skanderborg Gymnastikforening og DGI Østjylland. Kon-

takt evt. Steve Tegtmejer, tlf. 4051 5124, steve@skbgym.dk 
Tilmelding: Senest 4. juni via  

www.dgi.dk/arrangementer/  - 202209556006
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  DBU Fodboldskole i Skanderborg 
DBUs Fodboldskole gør motion til en leg. I bliver udfordret teknisk, taktisk, 
fysisk og mentalt gennem forskellige træningspas, hvor I med garanti får 
pulsen op. Er I klar?
Vi skaber et trygt miljø, hvor alle tør tage chancer, begå fejl og prøve kræf-
ter med svære tekniske detaljer, som kan splitte selv det mest kompakte 
forsvar ad.
I prisen er inkluderet en tøjpakke, en Select fodbold, drikkedunk, frugt hver 
dag og mere end 20 timers træning.
Alder: Piger og drenge årgang 2007-2015
Dato: 25.-29. juli

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Steder: Fælleden, Skanderborg Fælled 1, Skanderborg
Pris: 999 kr. Betaling ved tilmelding. 
Antal: Max 112 – min. 32 deltagere.
Husk: Træningstøj/fodboldtøj, fodboldstøvler og benskinner.
Arrangør: FC Skanderborg og DBU. Kontakt evt. Jesper Støvring  

tlf. 4015 0288, uk@fcskanderborg.dk 
Tilmelding: Senest 13. juli via https://fodboldskole.dbu.dk/ - vælg 

”Find din fodboldskole” og herefter skriver du ”FC Skander-
borg”.

  DBU fodboldskole i Låsby
Fodboldboldafdelingen i Låsby er klar til at tage imod fodboldglade børn 
og unge, som kan se frem til en lærerig uge med dygtige trænere og 
mange timers træning og hygge.
Fodboldskolen er for både piger og drenge - både begyndere og erfarne 
spiller.
Ud over gode oplevelser får I en fodboldskole bold, en fodboldskole t-shirt, 
et par shorts, et par strømper, en fodboldskole drikkedunk, en daglig 
sandwich.
Alder: For årgang 2006-2016
Dato: 27. juni-1. juli

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.00-15.00
Sted: Boldbanerne ved Låsby Hallen, Niels Bohrs Vej 7, Låsby.
Pris: 1099 kr. Betaling ved tilmelding.
Antal: Max. 70 deltagere
Husk: Godt humør
Arrangør: Låsby Boldklub, fodbold. Kontakt evt. Heidi Thygesen, tlf. 

2250 2909, fodbold-bestyrelselaasby@gmail.com   
Tilmelding: Senest 15. juni via https://fodboldskole.dbu.dk/ vælg 

”Find din fodboldskole” og herefter vælger du ”Låsby B”.

  Kør med fjernstyrede offroad biler
Kom med din egen fjernstyrede bil, hvis du har en, og prøv vores sjove 
bane på Sletten ved Skanderborg.
Har du ikke selv en bil men synes, det kunne være spændende at prøve en 
rigtig fjernstyret bil, så har vi nogle biler, der kan prøves på dagen.
Har du en bil, og den er gået lidt i stykker, så tag den med. Måske kan vi hjæl-
pe dig med at få den til at køre igen. Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag.
Alder: Fra 5. klasse og opefter
Dato: 23. juli

Tidspunkt: Kl. 10.00-16.00
Sted: Skanderborg RCs offroad bane, Sletten 5-7, Skanderborg 

(indkørsel via Sverigesvej/Gl Randersvej).
Pris: Gratis
Antal: Der er åbent hus hele dagen, så alle er velkomne.
Husk: Tag evt. din egen RC-bil med.
Arrangør: Skanderborg RC. Kontakt evt. Christian Munk Poulsen,  

tlf. 4097 6158, christian@poulsen.com
Tilmelding: Er ikke nødvendigt – bare mød op.

  Sommer Golf Camp i Hørning 
Vi – Golf Arena Aarhus - tilbyder 3 dages introduktion til indendørs golf – 
fyldt med motion, leg og sjov for nye golfspillere.
Spil golfrundbold, golfdart – se, hvor langt og lige, I kan slå, alt imens I 
lærer de grundlæggende teknikker. I får mulighed for at spille på verdens 
bedste golfbaner i vores golfsimulator. 
Læs mere om aktiviteterne i Golf Arena her: www.golfarenaaarhus.dk 
Alder: Piger og drenge i alderen 10-14 år
Dato: 18.-20. juli

Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00
Sted: Golf Arena, Agerbakken 16 i Hørning.
Pris: 600 kr. for alle 3 dage – inkl. forplejning. Betales via mobile-

pay ved tilmelding.
Antal: Max. 24 – min. 12
Husk: Almindeligt sportstøj / løst tøj og sportssko.
Arrangør: Golf Arena Aarhus. Kontakt evt. Hans Hussmann,  

tlf. 71747192, post@golfarena.dk 
Tilmelding: Via e-mail til post@golfarena.dk – oplys navn og alder. 

Betaling via mobilepay til 27446 – oplys dit navn.

  Kamp – Leg - Glæde
Far sveder, mor har røde kinder, du puster – og alle griner.
Du og dine voksne får sammen trænet jeres kondition og trimmet kroppen 
samtidig med, at I er aktive på en meningsfuld måde. I vil blive præsente-
ret for nye måder at være sammen på i det fri.
Svede – og grinegaranti udstedes. Vi træner 1½ time.
Alder: For de 5-12-årige med deres voksne.
Dato: 11.-15. juli

Tidspunkt: Man kan deltage enten kl. 10.00 eller kl. 12.00.
Sted: Siimtoften i Ry (plænen ved Kvickly). Vi mødes ved de store 

sten.
Pris: Gratis
Antal: Alle er velkommen.
Husk: Tøj, I kan bevæge jer i – og afpasset efter vejret.
Arrangør: KLG. Kontakt evt. AP Hansen, tlf. 3044 8688, lap4@mac.com 
Tilmelding: Ingen tilmelding.

  Sommerferieleg i Stjær
Sommerferieleg er et aktivitetstilbud med mulighed for fed leg for børn i 
alderen 2-6 år i følge med en voksen. 
I får adgang til et inspirerende og udfordrende redskabsmiljø, hvor alle de 
grundmotoriske færdigheder kan øves og udforskes.
Aktiviteterne er uden instruktør, men Stjær Boldklub fylder hallen med 
redskaber, og så er det bare at lege løs. Der må flyttes og bygges om i 
redskabsmiljøerne akkurat som I har lyst til.
I skal tilmelde jer til den/de dage, I ønsker at komme. Læs mere om Som-
merferieleg her: www.stjaerboldklub.dk/gymnastik 
Alder: 2-6 år i følge med en voksen
Dato: Alle ugedage i uge 26-30

Tidspunkt: Alle dage kl. 7.00-12.00
Sted: Stjærhallen – hal B, Stjærvej 100, Stjær ved Galten.
Pris: En uge 75 kr. - en dag 35 kr.
Antal: Max. 50
Arrangør: Stjær Boldklub, gymnastik. Kontakt evt. Grethe Lund 

Petersen, tlf. 2728 4955, grethe@fiberhjem.dk 
Tilmelding: Via www.stjaerboldklub.dk/gymnastik 

  Skak
Kom og få introduktion til skak. Vi underviser jer i de elementære skakreg-
ler, og I får mulighed for at spille skak.
Skanderborg Skakklub sørger for de materialer, der skal bruges.
Alder: 4-20 år
Dato: 28., 29. og 30. juni

Tidspunkt: Alle dage kl. 14.00-17.00
Sted: Kulturhuset – nedre foyer, Parkvej 10, Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Max. 20 – min. 2 deltagere
Arrangør: Skanderborg Skakklub. Kontakt evt. Bjarne Berring Rasmus-

sen, tlf. 6172 5979, berring@rasmussen.mail.dk 
Tilmelding: Senest 24. juni til Bjarne Berring Rasmussen, tlf. 6172 5979 

eller på mail til berring@rasmussen.mail.dk. Oplys navn 
og alder ved tilmelding.

  Billard
Kom og få introduktion til billard. Vi underviser jer i at spille billard.
Alder: 10 år og opefter
Dato: 28. juni og 5. juli

Tidspunkt: Begge dage kl. 14.00-16.00
Sted: Morten Børup Hallen, Morten Børups Vej 3, Skanderborg
Pris: Gratis
Antal: Max. 6 – min. 2 deltagere
Arrangør: Skanderborg Billard Klub. Kontakt evt. Jan Bak Nielsen, tlf. 

30231457, jbn@enkotec.dk
Tilmelding: Senest i uge 24 til jbn@enkotec.dk eller på tlf. 3023 1457

ROLLESPIL

  Rollespil i Bjedstrup
Kom og vær med til at spille rollespil i Bjedstrup. Vi spiller i et fantasyuni-
vers med hekse, troldmænd, tyve og riddere.
Alt udstyr kan lånes af os.
Alder: Fra 7 år
Dato: 3. juli

Tidspunkt: Kl. 12.00-16.00
Sted: Fafner Rollespil, Bjedstrupvej 1, Bjedstrup ved Skanderborg.
Pris: 100 kr. – betales på dagen med MobilePay eller kontant.
Antal: Max. 40 - min. 15 deltagere
Arrangør: Fafner Rollespil. Kontakt evt. Johan Harding, tlf. 2066 1586, 

johan@kirstinelund.dk
Tilmelding: Senest 1. juli på e-mail til johan@kirstinelund.dk

VIL DU MED UD AT FISKE?

  Medefiskekursus
Medeturen er opdelt i to dele:
Del 1:  Rigbinding, hvor du lærer den bedste måde at montere din 

krog samtidig med, at du får de færdige materialer, så du er 
helt klar til at fiske. Klubben udleverer det endegrej og kroge, 
du skal bruge til fisketuren.

Del 2:  Praktisk fiskeri efter store brasen og skaller i Skanderborg Sø 
(du skal helst deltage i del 1 for at kunne deltage i del to)

Alder: 4.-8. klasse
Dato, tid, sted: Del 1: 30. juni kl. 18.30-20.30 – vi mødes i 

Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler på Vester-
mølle, Oddervej 80 i Skanderborg.

 Del 2: 2. juli kl. 8.30-11.00 - vi fisker ved Junges 
Plantage ved Skanderborg Sø (”Medefiskerpladser-
ne”).

Pris: Gratis – Skanderborg Lystfiskerforening betaler for 
materialerne.

Antal: Max. 10 - min. 3 deltagere.
Husk: Til turen skal du have tøj på, der egner sig til det 

danske sommervejr – og gerne gummistøvler. Husk 
evt. en madpakke. Hvis du ikke har en fiskestang, 
så sig til ved tilmeldingen. Du kan evt. låne en 
fiskestang af klubben.

Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Allan 
Mathisen, tlf. 2632 7042, fiskerallan@hotmail.com 

Tilmelding: Senest 26. juni til Allan Mathisen, fiskerallan@
hotmail.com. Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, 
alder og adresse samt e-mail og forældres tlf.nr. 
Husk også at oplyse, om du selv har fiskegrej, eller 
om du skal låne af os.
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 Put & Take fisketur  
- fang en regnbueørred
Vi finder en rigtig god og hyggelig fiskesø, hvor der er gode mulighe-
der for at alle deltagere kan fange en fisk til at tage med hjem.
Alder: 10-16 år
Dato: 3. august

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00
Sted: Vi mødes på Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg, og 

derfra kører vi i private biler til fiskesøen.
Pris: Gratis – Skanderborg Lystfiskerforening betaler for turen.
Antal: Max. 12 - min. 3 deltagere
Husk: Medbring fiskegrej, en lille madpakke og noget at 

drikke. Hvis du ikke selv har fiskegrej, kan du låne af 
Skanderborg Lystfiskerforening.

 Det er vigtigt, at du klæder dig på efter vejret, så en dag 
i det danske sommervejr bliver behagelig

Arrangør: Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fisch-
mann, tlf. 2140 6799, erik.fischmann@gmail.com

Tilmelding: Senest 30. juli til erik.fischmann@gmail.com. Ved 
tilmelding skal du oplyse dit navn, alder og adresse 
samt e-mail og tlf. til dine forældre. Husk også at oplyse, 
om du skal låne fiskegrej af os.

ROBOTTER OG BIOTEKNOLOGI

≤

  Camp #1: Robotter 
 - Kan vi selv lave dem?

Udfordr dig selv og prøv noget nyt – tag på summer camp.
Du kommer til at bygge og programmere en robot selv. Sammen med an-
dre jævnaldrende med samme interesse, får du maskinerne til at gøre det, 
du vil. Vi arbejder med forskellige materialer, kraftige motorer, elektronik 
m.m. Du får frokost og en vand.
Alder: 8., 9. og 10. klasse
Dato: 27. juni

Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Teknisk Gymnasium, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Pris: Gratis
Arrangør: Teknisk Gymnasium Skanderborg. Kontakt evt. Rikke Holt 

Andersen, tlf. 3013 2792, rha@aarhustech.dk 
Tilmelding: Senest 20. juni via https://aarhusgym.dk/summercamp 

  Camp #2: Biolog for en dag
I selskab med andre unge får du en forrygende dag i biologiske laboratori-
er, hvor I afprøver moderne bioteknologisk udstyr og kommer lidt i felten.
Kom på sporet af en naturvidenskabelig karriere og oplev, hvad biotekno-
logi bruges til inden for lægevidenskab, klimaforskning, landbrug m.m. 
Du får frokost og en vand.
Alder: 8., 9. og 10. klasse
Dato: 27. juni

Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Teknisk Gymnasium, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Pris: Gratis
Arrangør: Teknisk Gymnasium Skanderborg. Kontakt evt. Rikke Holt 

Andersen, tlf. 3013 2792, rha@aarhustech.dk 
Tilmelding: Senest 20. juni via https://aarhusgym.dk/summercamp

DANS – DRAMA - MUSIK

 SommerDrama
Elsker du at spille teater? Eller går du rundt med en spirende skuespiller i 
maven? Så er SommerDrama lige noget for dig. 
Gennem sjove dramaøvelser og teaterlege kan I under kyndig vejledning 
fra Kulturskolens dramalærere prøve kræfter med skuespillets kunst. På 
kun fire dage skaber vi sammen en forestilling, som til slut vises på Kultur-
husets store scene for familie og venner. 
Kom og vær med – det bliver super sjovt. Alle kan være med uanset niveau. 
I skal kunne deltage alle fire dage.
Alder: 10-15 år
Dato: 27.-30. juni

Tid: Man- onsdag og fredag kl. 10-15, torsdag kl. 10-16
Sted: Kulturhuset – scenen i den store sal, Parkvej 10,  

Skanderborg
Pris: 500 kr. – betales ved tilmelding/billetkøb
Antal: Max. 30 – min. 10 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i.
Arrangør: Kulturhuset i Skanderborg
Tilmelding: Senest 17. juni via https://billet.kulturhuset-skander-

borg.dk  - På oversigten finder I SommerDrama.

 Summer Band Camp
Kom og vær med til fire dages sommerskole med kun ét fag på skemaet: 
Musik.
Vi spiller og synger svedige sommerhits og arbejder med at spille i band. 
Torsdag holder vi afslutningskoncert for venner og familie. 
Niveau for instrumentalister: Du skal helst have spillet et par år 
Niveau for sangere: Alle sangere er velkomne.
Alder: 10-15 år
Dato: 27.-30. juni

Tid: Alle dage kl. 10.00-15.00
Sted: Kulturskolen Skanderborg, Søtoften 2A 1., Skanderborg
Pris: 500 kr. – opkræves via e-Boks
Antal: Max. 12 – min. 6 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk 
Arrangør: Kulturskolen Skanderborg. Kontakt evt. Sofie Møller Hørup, 

tlf. 2370 1782, sofie.moller.horup@skanderborg.dk 
Tilmelding: Senest 17. juni via www.kulturskolenskanderborg.dk  

– klik på Sommerferieaktiviteter i uge 26

 DANSEballaden
Kan du lide at danse, selv finde på trin og optræde for et publikum, er 
denne uge lige noget for dig.
På bare fire dage skal I sammen med en professionel koreograf - lave en 
danseforestilling. Den femte dag viser I forestillingen i Jysk Musikteater i 
Silkeborg, hvor andre DANSEballade-grupper også kommer. Vi glæder os 
til at danse med jer.
I skal kunne deltage alle fem dage.
Alder: 10-15 år
Dato: 27. juni – 1. juli.

Tid: Mandag – torsdag Kl. 10-15, fredag kl. 10-19
Sted: Mandag - torsdag skal vi være i Hal 3 på Fælleden, Skander-

borg Fælled 1 i Skanderborg
 Fredag i Jysk Musikteater, Papirfabrikken 80, Silkeborg
Pris: 550 kr. (+ billetgebyr)
Antal: Max. 35 – min. 10 deltagere
Husk: Tøj, du kan bevæge dig i: T-shirt/gamacher/træningstøj og 

håret opsat. Medbring en god stor madpakke og drikkedunk 
Arrangør: Kulturskolen Skanderborg. Kontakt evt. Stinne Staunskær, 

tlf. 8794 2863, stinne.staunskaer@skanderborg.dk
Tilmelding: Senest 17. juni via www.kulturskolenskanderborg.dk. 

Klik på Sommerferie-aktiviteter i uge 26.

AKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKERNE

  Sommerbogen
Kom forbi biblioteket i ferien og hent materialet til læseudfordringer-
ne. Slå parasollen op eller smid et tæppe under æbletræet. Find ynd-
lingsbogen på biblioteket eller i din vens reol og læs hele sommeren. 
Hvis du løser læseudfordringerne, er du med i lodtrækningen om at 
tømme en boghandel. Læs mere på www.bibliotek.skanderborg.dk 
Alder: 6-15 år
Dato: 10. juni – 20. august

Sted: Bibliotekerne i Skanderborg Kommune:
 • Ry, Klostervej 6D 

• Galten, Torvet 7 
• Hørning, Rådhuspladsen 1 
• Skanderborg, Parkvej 10B

Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker
Tilmelding: Ingen tilmelding

  Robotsumobrydning
Sjov og lærerig workshop med LEGO Mindstorms-robotter. I bygger 
og programmerer robotter i hold. Til slut dyster holdenes robotter 
mod hinanden i en engagerende robotsumobrydning om at skubbe 
den anden ud af banen.
Alder: 8 år og opefter (de 8-9-årige i følge med en voksen)
Dato: 28. juni

Tid: Kl. 10.00-13.00
Sted: Hørning Bibliotek, Rådhuspladsen 1, Hørning
Pris: 50 kr.
Antal: Max. 24 deltagere
Husk: Madpakke og drikkedunk/vand
Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kontakt evt.  

Louise Marie Schmid, tlf. 8794 2897, louise.marie.
schmid@skanderborg.dk 

Tilmelding: Seneste den 27. juni via  
www.bibliotek.skanderborg.dk/arrangementer 
Alle deltagere skal have billet.

  Familielæsning
Tag på biblioteket og hent to TakeAway-services for hyggestunder i 
familien:
1.  Den store læsedyst: Tag et ark, klar diverse udfordringer og deltag 

i konkurrence
2.  Læsefamilieposer: Lån en pose med bøger, spil og aktiviteter 

(bedst til børn på 10+)
Alder: 5-14 årige + familie
Dato: Alle uger i skolernes sommerferie

Sted: Fra Galten, Hørning, Ry og Skanderborg Bibliotek
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker. 
Tilmelding: Ingen tilmelding

  Krea workshop
Kom forbi biblioteket og hyg jer sammen i vores kreative sommerfe-
rieworkshop. Slå jer ned i krea-hjørnet med en masse fede materialer 
og giv de søde snegle form, farve og liv. 
Workshoppen er selvkørende og har fokus på hygge for hele familien.
Alder: Hele familien
Dato: Alle uger i skolernes sommerferie

Tid: Hele døgnet
Sted: Fra Galten, Hørning, Ry og Skanderborg Bibliotek
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommunes Biblioteker
Tilmelding: Ingen tilmelding



skanderborg.dk/ferieaktiviteter

SOMMERSJOV I BYPARKEN

  Sommersjov i Byparken
Aktiviteter og konkurrencer for hele familien i sommerferien. Hver gang 
foregår der forskellige sjove ting, og der er noget for enhver smag og alder. 
Læs mere her: https://billet.kulturhuset-skanderborg.dk/ 
Alder: Hele familien
Dato: 6., 13., 20., 27. juli

Tid: Kl. 14.00-17.00
Sted: Byparken, Parkvej 10, Skanderborg
Arrangør: Kulturhuset Skanderborg.
Tilmelding: Ikke nødvendig – I kommer bare A
K

SOMMER PÅ VESTERMØLLE

  Bag pandekager over bål
Kom og bag din egen Vestermølle pandekage over bål. Pandekagerne 
bages efter Vestermølles egen opskrift.
Alder: Alle børn er velkomne
Dato: 13. juli

Tidspunkt: Kl. 13-15
Sted: Vestermølle, Oddervej 80D, 8660 Skanderborg
Pris: Gratis
Arrangør: Vestermølle Møllelaug
Tilmelding: Ikke nødvendig – I kommer bare

SOMMERFERIEN PÅ  
MUSEUM SKANDERBORG

Læs om alle museets aktiviteter her: www.museumskanderborg.dk 

  Ferskvandsmuseet 
Ferieaktiviteter for børn - i naturen i og omkring Ry
I uge 28-30 arrangerer Skanderborg Kommune og Ferskvandsmuseet 
følgende aktiviteter:

• Livet i søen - sejltur med Skoleskibet ”Kvickly”
• Skovens dyr - sejltur med Museumsskibet Gl. Turisten (tilmelding)
• Smag på søens fisk
Dato: Uge 28-30

Tid: Alle arrangementer foregår kl. 13.00-15.00
Tilmelding: Er nødvendig og skal ske dagen før via  

www.museumskanderborg.dk/det-sker 

Pris:  Gratis
Arrangør: Museum Skanderborg/Ferskvandsmuseet og Skanderborg 

Kommune. 

LIVET I SØEN  
Tirsdage - 12. juli, 19. juli og 26. juli 
Vi sejler ud med Skoleskibet Kvickly og ser på dyr og fisk i vandet ved 
hjælp af vandkikkert, lup, ketcher og sænkenet.  
Mødested: Sdr. Ege Strand, Sdr. Egevej 2, Ry.

SKOVENS DYR   
Onsdage - 13. juli, 20. juli og 27. juli
Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven, hvor 
vi ser på skovens smådyr.  
Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, Ry.

SMAG PÅ SØENS FISK 
Torsdage - 14. juli, 21. juli og 28. juli  
Vi kigger efter fisk med vandkikkerter fra broen, skærer fisk op og kigger på 
organer, griller fiskene og spiser dem. Medbring selv drikkevarer. 
Mødested: Sdr. Ege Strand, Sdr. Egevej 2, Ry.

  Sommeraktiviteter i Ry Hallerne
I Ry Hallerne får I tilbud om aktiviteter og fællesskab omkring en 
bred vifte af idrætsaktiviteter. 
Der bliver liv og glade dage mandag-fredag i uge 26 og 27 med 
tilbud om forskellige aktiviteter i form af lege, boldspil og udeaktivi-
teter m.v. i en hyggelig og tryg stemning.
Alder: Børn og unge 6-17 år
Dato:  27. juni-1. juli og 4.-8. juli

Tid: Alle dage kl. 10.00-13.30
Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32 A, Ry
Pris: Gratis
Medbring: Idrætstøj og -sko, evt. drikkedunk
Arrangør: Ry Hallerne, tlf. 8689 1749, info@ryhal.dk
Tilmelding: Ikke nødvendig – I kommer bare

  Sommeraktiviteter i Ry Sejlklub
To dage med masser af sjov på vandet med 
•  windsurfing-undervisning og jolle-sejlads for de, der kan håndtere 

joller
• SUP for alle (stand up paddle) samt sit-on-top kajak
Aktiviteterne er arrangeret af unge voksne sejlere og hjælpere for 
unge, der kender alle gode muligheder for sjov på vandet. Aktivite-
terne tilrettelægges efter deltagernes behov og de muligheder, vejret 
giver. 
I skal kunne svømme 200 meter.
På Ry Sejlklub - www.rysejlklub.dk  - vil I kunne se et program 
for begge dage samt oplysninger om, hvad I skal have med, så I ikke 
fryser.
Alder: Piger og drenge 10-17 år
Dato: 4. og 5. august

Tidspunkt: Begge dage kl.10.00-16.00
Sted: Ry Sejlklub, Knudhule Sø, Præstebakken 7B, Ry
Pris: Gratis
Antal: Max. 25 deltagere
Medbring: Badetøj m.m. – se www.rysejlklub.dk. Husk også en god 

madpakke, drikkedunk/drikkevarer m.v.
Arrangør: Ry Sejlklub. Kontakt evt. Niels Copeland, tlf. 5126 4040, 

copelandry@gmail.com
Tilmelding: Se www.rysejlklub.dk 

  Sommercamp med vandaktiviteter 
ved Sdr. Ege Strand i Ry

Ungdomsskolen stiller op med:
• Kajaksafari
• SUP-boards
• Waterballz
• Lasergame (onsdag kl. 13-15)
• Volleyball & fodbold
• Bålhygge med snobrød og pandekager
Vandaktiviteterne kræver forældretilmelding - scan QR-kode:

Vandaktiviteterne er skemalagt således, at der veksles mellem disse, 
og aktiviteterne gennemføres kun, såfremt instruktørerne skønner 
det forsvarligt. Læs mere her: www.skanderborg-ungdomsskole.dk 
Alder: Adgang for alle
Dato: 1.-3. august

Tidspunkt: Alle dage kl.10.00-16.00
Sted: Sdr. Ege Strand, Sønder Egevej i Ry
Pris: Gratis
Medbring: Badetøj m.m.
Arrangør: Skanderborg Ungdomsskole –  

www.skanderborg-ungdomsskole.dk 

  Sommercamp for børn og unge - med 
eller uden forældre/bedsteforældre

Tag på sommercamp på Ungdomsskolen den første uge af skolernes 
sommerferie. Vi tilbyder et hav af forskellige workshops. 
Vi starter hver dag kl. 8.30 med fælles morgenmad og morgensang. 
Herefter er der 6 timers valgfri workshop. Se oversigten herunder.
Vi serverer et lækkert frokostmåltid, og der vil være god tid til at få lidt 
luft og tanke ny energi til at klare sig igennem dagen.
Børn og voksne deltager sammen på den valgte workshop.
Tilmelding til sommercamp’en er nødvendig.
Alder: Børn og unge fra 10 år med forældre eller bedstefor-

ældre. Man er også velkommen uden forældre. Voksne 
kan dog ikke deltage uden børn.

Dato: 27.-30. juni

Tidspunkt: Alle dage kl. 8.30-12.30
Sted: Skanderborg Ungdomsskole, Finlandsvej 5, Skanderborg
Pris: 50 kr. pr. person pr. dag for mad
Medbring: Fornuftigt tøj og sko 
Arrangør: Skanderborg Ungdomsskole  

– www.skanderborg-ungdomsskole.dk 
Tilmelding:  Tilmelding på www.skanderborg-ungdomsskole.dk 

eller scan QR-koden

 
 
 

Program: 8.30-9.00: Fælles morgenmad og morgensang 
9.00-15.00: Workshop 
12.00-12.30: Frokost

Workshop:  

SÆRLIGE FERIEAKTIVITETER

ONSDAG 
• Glasworkshop
•  Vi bygger  

sæbekassebiler 
•  Perlesmykker og  

papirblomster 
• Håropsætning  
 TORSDAG 
• Keramikworkshop
• Esport
• Linoleumstryk 
• Tegnehold 
 

MANDAG 
• Keramikworkshop
• En dag i træværkstedet
•  Yoga/mindfulness og  

strikke/hæklehold
•  Genbrugsstofposer 

v. Recycled By Frida
• Kok for en dag  
 TIRSDAG 
• Keramikworkshop
•  Vi bygger  

sæbekassebiler 
• Papmache kunst 
• Syhold  


