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Vi skal alle sammen gøre en indsats for klimaet
Sommerferien nærmer sig. Det er en dejlig tid på
året. Tid til hygge med vennerne, tid til nye oplevelser og måske tid til nye fritidsinteresser.
Du kan i denne avis finde inspiration til en hel
masse oplevelser i mange af de fantastiske foreninger i Aarhus Kommune. Jeg håber, du finder
noget, du har lyst til at prøve. Du kan prøve noget,
du kender eller måske prøve noget helt nyt. Uanset
hvad du vælger, er foreningerne et godt sted at være
sammen med andre og få gode venner.
Jeg vil samtidig sige en stor tak de frivillige i foreningerne, der får det hele til at ske. I gør en kæmpe
forskel for kommunens børn og unge.
Sommerferien er også en tid til at stoppe op og
tænke over, hvordan vi lever vores liv. Hvilke aftryk
sætter vi.
Vi ved efterhånden alle sammen godt, at vi har en
stor udfordring med klimaforandringerne. Vi har
i Aarhus Kommune sat et mål om at blive klimaneutrale i 2030. Vi kan kun nå det mål, hvis vi alle
sammen er en del af løsningen.
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Derfor har vi sat fokus på klimaet i denne avis med
ferieaktiviteter. Du kan møde to familier, der har arbejdet på at få bedre klimavaner. Det er svært, men
det kan også være sjovt. Det er i hvert fald nogle
seje familier.
12-årige Isabella er også en sej pige. Hun samler
skrald langs strandene her i Aarhus, og hende kan
du læse mere om.
Jeg håber, at du finder inspiration til at gøre en
indsats for klimaet, så vi sammen kan skabe en lidt
grønnere verden.
Jeg ønsker dig og din familie en rigtig god og aktiv
sommer 
Rabih Azad-Ahmad
Rådmand for Kultur
og Borgerservice

s. 9

Fakta om Ferieaktiviteter

Ferieaktiviteterne er et tilbud for børn, der bor i Aarhus Kommune
eller går i folke- eller privatskole i Aarhus Kommune.

Alle eventyr skal
starte et sted...

Start dit eventyr på AarhusGuiden

På de aktiviteter, hvor der er alderskrav, er det klassetrinnet man
går i FØR sommerferie. Altså, står der fra 4.- 9. klasse, så skal
man gå i 4. klasse før sommerferien.
Nogle aktiviteter skal du tilmelde dig, andre skal du bare møde op
til på dagen.
Der er voksne tilknyttet alle aktiviteterne.
Evt. udstyr til en aktivitet kan lånes på aktivitetsstedet.
Har du spørgsmål til en aktivitet eller til selve tilmeldingen, så kontakt den forening, klub eller institution, der står bag.
Vil du eller dine forældre vide mere om Ferieaktiviter-programmet,
kan I kontakte Abir Saleh, Sport & Fritid, tlf. 89 40 48 43, mail
supersommer@aarhus.dk
Ferieaktiviteteravisen er udarbejdet i en engelsk version i
samarbejde mellem Borgerservice og Sport & Fritid, Aarhus
Kommune.
Du kan finde ferieaktiviteteravisen som pdf på
www.ferieaktiviteter.dk - dansk og engelsk på (dansk side) og på
international.aarhus.dk, Aarhus Kommunes engelsksprogede
hjemmeside for internationale borgere, på forsiden.

Gå ind og find dit eventyr på hjemmesiden

aarhusguiden.dk

Kan du få støtte til at betale
for dit barns fritidsaktivitet?
Et fritidspas er et tilskud til at betale for dit barns svømning,
fodbold, sang eller anden aktivitet i en forening.

Kan dit barn få et fritidspas? læs mere på:

aarhus.dk/fritidspas
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 212.896 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.
Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. Læs kriterierne på aarhus.dk/fritidspas eller ring til 8940 4826

TO FAMILIER FIK NYE KLIMAVANER

Spegepølsen blev udskiftet
med plantepølse, der blev indført skærmfri søndag, og flyrejsen syd på blev til en delebilstur til Sverige. I et kollektiv i
Åbyhøj besluttede to familier at
være med i et klimaprojekt for at
få bedre klimavaner.

Hvad ville du sige til hummus-postej og plantepølser i stedet for leverpostej og spegepølse?
Ingen mobiltelefon om søndagen og sommerferie i Sverige i stedet for i Spanien?
Det var virkeligheden for 13-årige Karla, 10-årige
Gunvor, 9-årige Dante og 5-årige Milo, da deres
forældre meldte dem til projektet ”Vanebrud for
Klimaet”. Et projekt, der hjælper aarhusianske
familier med at få bedre klimavaner.

”

Til at begynde med var det os, forældre,
der fik idéen om, at vi skulle melde os til projektet. Vi ville gerne lære mere om, hvordan
vi får nogle bedre klimavaner. Børnene blev
hurtigt en del af det også, selv om det nogle
gange var lidt svært,” fortæller Jakob Egerup
Edut.

Familiernes råd til at leve mere klimavenligt
1. Gør det nemt at ændre vaner

	Det behøver ikke være sværere at leve klimavenligt end højst nødvendigt. Måske er der
et plantebaseret alternativ til dit kød, som du
godt kan lide. Så start der.

2. Drop ”plejer”

	Vær klar til at prøve nogle nye ting af. Vi er
nødt til at tænke på andre måder, hvis vi vil
ændre vaner.

3.Tal om klimavanerne

	Man bliver klogere på klimaet ved at tale
med andre og dele sine gode erfaringer
med bedre klimavaner.

4. Drop flyrejsen

	Man kan sagtens finde mere
klimavenlige måder at komme på ferie.
Tag en bus, et tog eller en delebil.

5. Skærmfri søndag

	Sluk for din telefon, tablet eller computer
en gang i mellem. Det behøver ikke at
være hver søndag, men når det
kan lade sig gøre.
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Vi er på 1. sal i en villa i Åbyhøj, hvor de to
familier Mathiesen og Edut bor sammen i et
kollektiv, de kalder for Diddeliddelum. Femårige
Milo deler småkager ud og forsikrer, at der er
nok til alle.

Vil du teste
dine klimavaner?

”

Vi ser ikke os selv som klimadukse, men
vi tænker på, hvad vi kan gøre for klimaet. Vi
har f. eks. ikke nogen bil, men det kan være
svært at finde ud af, hvad det bedste, man kan
gøre for klimaet er. Der er tit mange forskellige meninger og hensyn at tage,” siger Stine
Egerup Mathiesen.

Thomas Vovemod står bag
KlimaTopmødet, der er en
digital mulighed for at få
udregnet, hvordan man bedst
kan ændre vaner til fordel
for klimaet. Har du lyst til at
prøve? Så skriv en mail til
Thomas Vovemode på:

Vanebrud for Klimaet er et tiltag Aarhus Kommune arrangerer sammen med Vanebrudspalæet, hvor familier kan melde sig til at få
testet deres klimavaner og få bedre vaner.
Familierne fik bl.a. adgang til et program,
der udregner, hvor meget C02, man kan
spare ved at ændre forskellige vaner. Og
selv om det var forældrenes projekt, var
børnene også helt med på det – også selv
om det var lidt svært.

klima@vanebrud.dk

”

Skærmfri søndag var det værste,”
siger børnene i kor.
Den skærmfrie søndag, hvor de ikke brugte
computer, tablet eller telefon om søndagen,
er de da også gået lidt væk fra igen.

”

Men vi kan stadig finde på at lægge
skærmene væk i nogle
timer af og til,
bare ikke fast hver
søndag. Det er godt,
at man blive bevidst
om at bruge telefonerne
mindre, men i forhold til
CO2 battede det faktiske
ikke ret meget,” fortæller
Ditte Egerup Edut.

”

Vi drikker stadig mælk i kaffen og spiser kød, men vi tænker
mere over, om vi kan undgå kød,
eller om vi kan skifte
oksekød ud med
kylling eller

svinekød. Jeg kan ikke huske, hvornår vi
har købt hakket oksekød sidst,” siger Jakob
Egerup Edut.

”

Veggie-pølsen var også god. Men leverpostejen med hummus var ikke lækker,” siger
Dante Egerup Edut, 9 år, og det kan børnene
hurtigt blive enige om. De har testet en del af
de plantebaserede alternative til kød, og nogle
af dem er blevet en fast del af køleskabet.
Andre er ikke.

I stedet for at flyve på ferie lejede de en bil og
kørte alle sammen til Sverige.

”

Det var en virkelig god tur. Helt magisk,”
siger Karla Egerup Mathiesen, 13 år.

For familierne er det også blevet helt naturligt at
kigge efter genbrug, hvis de skal have noget nyt

”

Man kan tit finde noget godt på genbrug,
som er billigt og lige så godt som noget nyt.
Det vil jeg lige så gerne have,” siger Gunvor
Egerup Mathiesen.

For familierne havde det en stor effekt, at de
talte mere om klima og blev opmærksomme på
deres forbrug.

”

Jeg har indført udtrykket: ’Det er spild
af klima’. Det bruger jeg tit. Hvis man f. .eks
lader vandhanen løbe, så siger ‘Det er spild
af klima’. Så tænker man en ekstra gang over
det,” siger Karla Egerup Mathiesen, der er 13
år.

De er alle enige om, at de lever mere klimavenligt nu, end de gjorde før.

”

Hvis vores børn og deres børn skal have
samme muligheder i verden, som vi har haft,
er vi nødt til at gøre nogle ting anderledes,
og det er vi også klar til,” siger Kim Egerup
Mathiesen.

Klimaprojekt:

Vanebrud for klimaet

Podcast om livet
i Diddeliddelum

• Aarhus Kommune har en ambition om at være klimaneutral i 2030.
• Private borgere står for 2/3 af CO2-udledningen, og
derfor har det stor betydning, hvor meget den enkelte
borger udleder.
• Projektet Vanebrud for klimaet er en mulighed for
familier at være med og få inspiration til at ændre
vaner. Der har været 20 familier med i projektet i 2021,
og de har bl.a. fået gode råd til, hvordan de kan få
bedre klimavaner. I 2022 kommer endnu flere familier
med. Familierne vælger selv, hvad de vil have fokus
på. Det kan f. eks være kostvaner eller C02.

Vil du høre mere om de to familier
og deres liv i kollektivet i Åbyhøj,
Diddeliddelum? Så lyt til podcasten
”Hus-mødet”. Du kan finde den, der hvor
du lytter til podcast, bl.a. på Spotify.
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Isabella tager skraldet
Isabella Kimborg er Junior Havmiljøvogter og
fjerner skrald langs strandene og i skoven, når
hun er ude at gå tur med sin familie.
Der er alt for meget skrald og affald i denne
verden. Langs strandene og skovene i Aarhus
flyder det med affald. Det har 12-årige Isabella Kimborg sat sig for at gøre noget ved. Derfor tager hun ofte en skraldepose i hånden,
når hun går ud i naturen.
“Jeg tænker meget på miljøet, og jeg vil gerne
gøre noget for at hjælpe,” fortæller Isabella.
I skolen kan hun godt finde på at sige til kammeraterne, at de skal bruge skraldespanden
og ikke smide deres affald i naturen.
“Der er mange, der ikke tænker så meget over
det, hvis de smider affald en enkelt gang. Det
er jo nemmere at smide affald på jorden end
at finde en skraldespand. Men hvis alle tænker
sådan, kommer der hurtigt affald over det
hele,” siger hun.
For et par år siden fandt Isabella ud af, at der er
noget, der hedder Junior Havmiljøvogter. Det er
Søværnets kampagne, hvor mere end 29.000 er
tilmeldt som frivillige Havmiljøvogtere.
Havmiljøvogterne holder øje med havet og
hjælper med at holde havet og strandene rent.
Børn og unge mellem 8 og 13 år kan blive
Junior Havmiijøvogtere, ligesom Isabella, og det
betyder, at man bl.a får lidt forskelligt materiale
om affald og miljøet og nogle poser til at samle
havaffald.

“Der er meget skrald både langs strandene og i
skovene. Jeg har især fundet tomme flasker og
engang også en dunk, der havde været olie i,”
siger Isabella.

HVAD VILL DU GØRE, HVIS DU VAR
STATSMINISTER?
”SÅ VILLE JEG LAVE NOGLE
SÆRLIGE SKRALDESPANDE, DER
KUNNE STÅ PÅ STRANDENE
OG SKOLERNE, HVOR DER VAR
MULIGHED FOR AT SORTERE
AFFALD MERE”
Hun har været havmiljøvogter i omkring to år og
tager ud og samler affald, når det passer med,
at familien alligevel skal på tur.
“Nogle gange kan man godt være lidt træt, og så
gider man måske ikke af sted, men det er altid
hyggeligt, når vi er ude,” siger hun og tilføjer:
“Jeg vil gerne gøre noget for at gøre jorden til
et bedre sted både for dyr og mennesker. Jeg
håber, at der er andre, der også får lyst til at samle affald, når de ser, at jeg gør det,” siger Isabella.

Fakta om Havmiljøvogterne
Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie
og samet affald på danske strande og vande. Med 29.000 frivillige
Havmiljøvogtere er initiativet den første og største fællesindsats
til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen ledes af
Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning,
søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark

Hvad er en Havmiljøvogter?

Havmiljøvogterne er mennesker, der har sagt ja til at passe på vores
fælles havmiljø – på stranden, ved havnen eller på havet. Er du sejler,
dykker, surfer eller elsker du bare at gå tur på stranden, så kan du
være med til at begrænse mængden af havfald eller melde om olieudslip.

Junior Havmiljøvogter
Fremtidens generationer fortjener rent vand. Rent vand kræver en
fælles indsats. En god start er at blive Junior Havmiljøvogter, som er
for børn og unge mellem 8-13 år.
Læs mere og tilmeld dig på www.havmiljøvogter.dk
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Isabella har også en opfordring til alle andre:
“Lad være med at smide affald, og lad os komme
i gang med at genbruge og sortere affald mere.
Det betyder noget, hvordan vi opfører os”.

TA’ MED FLYVEREN PÅ GENBRUGSTUR

Kaptajn Holm og overstewardesse Stegeager
rejser rundt i Smilets By. Lasten er fyldt med genbrugslegetøj. Vi tog på en flyvetur med Det Finurlig
Flyselskab for at høre mere om deres workshops for
børn om klima og bæredygtighed.

Alt er genbrug, når man kommer til Information Vest
i Gellerup, hvor Det Finurlige Flyselskab holder til.
Alt lige fra det gamle spejl til Spiderman-dukken, der
ligger i toppen af en bunke med legetøj. Det hele kommer fra genbrugsstationen REUSE i Aarhus.
Det Finurlige Flyselskab holder kreative workshops
i Gellerup for børnefamilier for at lære børnene om
klima og bæredygtighed. Det er kaptajnen og
stewardessens mission at lære børnene, hvordan
de kan gøre kasseret genbrug til nyt legetøj.

Besøg Det Finurlige Flyselskab
til Klimafestival i Gellerup

Den 19. juni kan du deltage i en workshop med
Det Finurlige Flyselskab til klimafestivalen i Gellerup.
Glæd dig til en sjov dag med fokus på klima, bæredygtighed, genbrug og en bunke af sjove aktiviteter.
Kaptajn Holm og overstewardesse Stegeager ser frem
til at byde dig og din familie ‘ombord’.

Vil du gøre en grøn forskel?
Så kom med til Green Changemakers. Det er et spændende klimaforløb, som består af fem camp-dage i den første uge af skolernes
sommerferie. Her kan du både bruge hovedet og hænderne til at
finde frem til, hvordan du kan tage aktiv del i den grønne omstilling i
Aarhus.
Du kommer til at deltage i en række workshops, hvor du bl.a. skal
eksperimentere med upcycling, reparation, mad, og design. Green
ChangeMakers holder til i DoKK1’s Verdensrum og nogle af de
mange workshops foregår hos inspirerende virksomheder og
organisationer i Aarhus, som vil fortælle, hvordan de er med til at
gøre en forskel for klimaet.
Deltagerne vil løbende arbejde med at producere film om et selvvalgt
klimaemne. Forløbet afsluttes med en filmpremiere for familie og
venner.

GREEN CHANGEMAKERS
Arrangementet er for 6 og 7. klassetrin
og fra mandag til fredag i uge 26.

Du kan tilmelde dig på ferieaktiviteter.dk
Du kan også læse mere om klimaaktiviteter
i Aarhus på aarhusomstiller.aarhus.dk

Denne dag er børnene Ömer, Eik, Zeyned, Sally
og Hamza med i workshoppen. De skal lave deres
helt eget spejl. Spejlet skal pyntes med legetøj fra
den store bunke genbrug, der fylder hele bordet.
Hamza på seks år har valgt at lime Batman fast til
spejlet. Han synes, det er sjovt at lime ting fast, og
det ser også flot ud. Overfor ham sidder Sally. Hun
er glad for, at der er mange børn, der har doneret
deres brugte legetøj til genbrugsstationen.
“Jeg synes ikke, at man skal smide legetøj ud. Der er
andre børn, som kan bruge det. Det er godt at genbruge i
stedet for at smide ud,” siger Sally.
De spejl, som børnene laver, er vidt forskellige, og fælles
for alle spejlene er, at de skal op at hænge på børnenes
værelser, når de kommer hjem. Et godt minde om, at
det er bedre at genbruge end at smide ud.

Foreninger er
fællesskab for alle

I en forening kan man være en del af
et fællesskab, uanset hvilke behov man
har. Lystrup Svømning er en af de foreninger, der har gjort en særlig indsats
for at inkludere børn, der har særlige
behov.
”Vi gør, hvad vi kan for at skabe nogle
rammer, hvor alle kan være med. Derfor
har vi til sommer nogle aktiviteter for børn
med særlige behov. Det kan være man
har ADHD, angst eller noget andet, der gør,
at man har brug for lidt hjælp og nogle faste
rammer for at blive en del af foreningen, og det
giver vi så plads til,” siger Jesper Nielsen, der er
foreningsudvikler i Lystrup Svømning.
Lystrup Svømning er lidt speciel, fordi der ikke
er en elite- eller konkurrenceafdeling, men mere
fokus på bredden og rummelighed.

”Det er en af vores værdier, at der skal være plads
til alle. Vi tror på, at foreningerne kan give et fællesskab, hvor man ikke bare kommer og går, men er
en del af noget,” siger Jesper Nielsen.

Svømmeklubben arrangerer den 25. juni er motionsløb for børn med særlige behov, og den 13.
juli er der en aktivitets dag, hvor fokus er på at

”Alle skal være en
del af fællesskabet”.
”Uanset hvilke særlig behov man har skal det være
muligt at deltage i nogle spændende og sjove aktiviteter, som minder om de aktiviteter andre deltager
i. Vi prøver at skabe et rum og nogle rammer, hvor
der er mulighed for, at alle kan være med. Man kan
f. eks have en ledsager med eller sine forældre. Vi
synes, det er vigtigt, at alle kan opleve det fællesskab, det er at være i en forening, og vores erfaring er,
at det er rigtigt godt for børnene at være med i det
fællesskab,” siger Jesper Nielsen.
Alle børn, der har særlige behov kan deltage,
uanset hvilke behov der er tale om.

Pirat for en dag

– aktivitetsdag for børn med
særlige behov

Går du rundt med en pirat gemt i maven, eller ved du bare ikke, hvad du
skal få tiden til at gå med i din sommerferie, så får du nu mulighed for
at blive pirat for en dag og sejle på togt med det stolte skib Momentet.
Det stolte skib Momentet sætter sejl onsdag d. 13. juli kl. 10 og sejler
afsted med en besætning af vandglade pirater i alderen 8-15 år.
På www.lystrupsvoemning.dk
kan du tilmelde dig ”Pirat for en dag”.
Har du spørgsmål kan du kontakte foreningsudvikler Jesper
Nielsen, tlf. 21294801, e-mail: aktiv@lystrupsvoemning.dk

Momentløbet
Lørdag d. 25. juni kl. 11 afholdes
den første udgave af Momentløbet.

Momentløbet er et opgaveløb målrettet børn og unge med
særlige behov og deres familier.
Løbet foregår på en runde á 1,2 km – fordelt på hele ruten er
der opgaver, som skal løses, og som alle kan være med til.
Tilmelding på www.lystrupsvoemning.dk.
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Kender du et barn
som har brug for en
ferieoplevelse?
På socialkompasset.dk
kan du se en liste
over tilbud og ferielejre
fra frivillige sociale
foreninger.

Kan knallertbander
være klimavenlige?
Ja, hvis man spørger Ungdomsskolen UngiAarhus SYD
som har valgt at investere i el-scootere, som hverken
larmer eller spreder lugt af benzin.
Det faldt Ungdomsskolen naturligt at investere i
el-scootere i takt med, at de skulle til at skifte ud i deres
scooter-park. Både for at undgå al støjen fra de benzindrevne scootere og spredning af partikelforurening - men
også for at starte en dialog med de unge omkring grøn
omstilling.
Læs mere om arbejdet med
bæredygtighed på hjemmesiden:
gogreenwithaarhus.dk

Stærkt sammenhold hos Junior Rangers
Rahaf fortæller, at hun har fået meget mere ud
af forløbet, end hun forventede:
“Jeg har fået nogle af mine bedste veninder på
forløbet. Det er et stærkt sammenhold, samtidig med at jeg får en indsigt i, hvordan klimaet
påvirker vores alles fremtid”.

Hvert år uddanner miljøorganisationen, Verdens Skove, unge
som naturvejledere. De kalder sig
Junior Rangers.

Junior Rangers samarbejder om klimaprojekter med andre unge fra Uganda og Bolivia.
Det sætter i følge Fatem klimaet i et helt andet
perspektiv:
“Jeg synes, vi klager for meget over tingene i
Danmark. Vi har det virkelig godt. I Uganda og
Bolivia påvirkes de negativt af klimaforandringerne. Det er trist. De andre Junior
Rangers fra Uganda og Bolivia er heldigvis
gode til at genbrug. De genbruger alt. Det
skal gøre en positiv forskel for klimaet.
Det kan vi lære meget af i Danmark”.
Fatem har været Junior Ranger i tre år.
Hun synes, at der skal gøres mere for klimaet. Det vil kræve en større indsats fra
alle i samfundet. Det kræver et stærkere
sammenhold for klimaet.

Rahaf, Jabrill og Fatem er Junior
Rangers. De har været med i flere år,
for sammenholdet er stærkt, og de er
med til at gøre en forskel.
Junior Rangers er et forløb fra
miljøorganisationen Verdens Skove,
der lærer unge at fortælle andre om
det gode ved naturen. Deres opgaver
tager afsæt i klima, bæredygtighed
og evnen til at formidle videre til børn
i lokalområdet.
De unge rangers får løn for forløbet
og løser samtidig en lang række
opgaver som at lave klimavideoer
og uddele flyers for arrangementer i
området.

Fakta om Junior Rangers:

Som Junior Ranger indgår du i et forløb med andre unge, hvor
I blandt andet kommer på ture og lærer om naturformidling.
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ATLETIK

FERIEAKTIVITETER

ATLETIKSKOLE

Vær med på en uges atletikskole, og lær at løbe hurtigt, kaste og springe langt. Måske kan du endda løbe
ligeså stærkt som Sara Slott og de andre olympiske
atleter? Vi skal prøve alle disciplinerne - også hækkeløb, stangspring og spydkast. Se, hvor god du kan
blive på bare fem dage.
Klassetrin: 2. - 7. klasse
Arrangør: Aarhus 1900 Atletik & Løb
Sted: Viby Stadion, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J
Periode: 1 . - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 -13.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 18.00
Tilmelding via: Tilmeldingsformular på Aarhus
1900s hjemmeside: https://www.1900al.dk/velkommen-til-atletikskole
OBS! Formularen er først tilgænglig den 10/6 kl.
18.00.
Max 120 pladser, derefter oprettes der venteliste.
Pladserne fordeles først til mølle.
Tilmeldte vil fra den 12/6 og frem kunne se deltagerog ventelister på samme side.
Andre oplysninger og forplejning: Husk madpakke
og drikkedunk samt tøj efter vejret. Vi er udenfor
selvom det regner og blæser.
Trænerne er ungdomstrænere fra Aarhus 1900
Atletik & Løb, samt nogle af vores ældste atleter, der
gerne vil give deres glæde ved atletikken videre.
Transport: Bus til Viby Torv

Periode: 1. - 3. august
Ugedag: mandag - onsdag
Tidspunkt: 10.00 -14.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: johannes@aarhuscyklebane.dk
Andre oplysninger og forplejning: Først til
mølle-princip. Vi har plads til 25 børn. Medtag gerne
egen cykel ellers hjælper vi dig på vej. Husk også
cykelhjelm, hvis du har en.
Transport: Busnr. 16, 17, 18 stopper på Jyllands
Allé. Alle stopper ved cykelbanen


BEACHVOLLEY
Der vil i løbet af dagene blive trænet beachvolley på
en sjov og lærerig måde, og det er en fantastisk måde
at være aktiv på i løbet af sin sommer. Fredag vil vi
afslutte med spil og hygge for deltagerne og deres
forældre.

Klassetrin: 3. - 10. klasse

Arrangør: Aarhus Beachvolley Club
Sted: Vesterengvej 26A, 8200 Aarhus N
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.30 - 15.00 (Pause fra 12.30-13.00)
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: aarhusbeachvolley@gmail.com
Andre oplysninger og forplejning:
Ved tilmelding oplys barnets navn, alder og
forældrenes mobilnummer. Der er ingen forplejning
med i aktiviteten, men der er mulighed for at købe
sodavand og is.
Transport: Busnr. 2a, 6a, 22 eller L2



BOLDSPIL OG
BEVÆGELSE

FODBOLDSJOV

Vi træner forskellige teknikker og samspil. Dagen
slutter med en turnering.
Klassetrin: 4. - 5. klasse
Arrangør: Boligkontoret Århus
Sted: Boldbanen på Reginehøj, Reginehøjvej 11e,
8200 Aarhus N
Periode: 28. juni og 5. juli
Ugedag: Tirsdag
Tidspunkt: 11.00 -15.00
Tilmelding fra: 20. juni
Tilmelding via: mobil 26 87 48 70
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding direkte
til Janne på mobil 26 87 48 70. Maks. 12 deltagere.
Transport: Letbanen med stop ved Stockholmsgade


CYKLING PÅ BÅDE LANDEVEJEN OG AARHUS CYKLEBANE
Kom og prøv cykling både på Aarhus Cyklebane og på
områderne omkring cykelbanen. Du får lov at afprøve
Aarhus Cyklebane på vores lækre banecykler. Der vil
også være aktiviteter, hvor du på egen cykel eller lånt
cykel kan bevæge dig rundt i området omkring banen.
Så kan du lide at have det sjovt og have fuld fart over
feltet med andre drenge og piger, så er cykling helt
sikkert noget for dig. Måske er du endda den nye
Amalie Didriksen eller Lasse Norman og dermed ny
OL medaljetager for Danmark.
Klassetrin: 4. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Cyklebane
Sted: Aarhus Cyklebane, Jyllands Alle, 8000 Aarhus C
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Tilmelding via: Tilmelding sker via. link på Beder-Malling Idrætsforenings facebook, instagram og
hjemmeside til WannaSport.
Andre oplysninger og forplejning: Først til
mølle-princippet.
Der er mulighed for at købe pølsehorn mv. i Caféen i
Egelund til frokost eller medbringe egen madpakke.
Transport: Busnr. 100 mod Vennelyst/Odder holder
udenfor centret.


AMERIKANSK FODBOLD HOS AARHUS
TIGERS
Amerikansk Fodbold er en fed sport, med masser
af action og spænding. Du kommer i fuldt udstyr og
lærer at kaste en football. Du prøver at tackle, blokere
og gribe - og selvfølgelig score en masse Touchdowns!
Klassetrin: 3. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Tigers
Sted: Tigers Field (Bøgeskov Idrætsanlæg),
Engelundsvej 11, 8260 Viby J
Periode: Uge 27: 4. - 8. juli,
Uge 31: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: sommer@tigers.dk
Andre oplysninger og forplejning: Vi har alt nødvendigt udstyr. Du skal blot have sportstøj og fodboldstøvler/sportssko med. Der er ikke forplejning med i
aktiviteten. Husk madpakke til en lang og supersjov
dag.
Transport: Busnr. 14 kører lige til døren



For alle fodboldglade piger og drenge.
Kom og få nogle sjove fodboldtimer sammen med
dine venner.
Vi laver varieret træning og slutter hver dag af med
træningskampe.
Klassetrin: 5. - 9. klasse
Arrangør: Den Boligsociale helhedsplan i Frydenlund
Sted: M
 ultibanen ved klubben Musvågevej 32,
8210 Aarhus V
Periode: U
 ge: 26 - 31 ( fra den 2. juli til 7. august
kun lørdag og søndag)
Ugedag: Lørdag og søndag
Tidspunkt: 11.00 - 15.00
Tilmelding fra: 13. juni
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre oplysninger og forplejning: I bedes selv medbringe vanddunk og en lille madpakke.
Transport: Busnr. 13

Kom og vær med til at spille keglebillard, alle kan
deltage.
Ugen afsluttes med en lille hyggeturnering.
Klassetrin: 5. - 9. klasse
Arrangør: Billardklubben Fluen
Sted: Vanggaardcenteret, Paludan Müllersvej 24-26,
8200 Aarhus N.
Periode: 18. - 22. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 1. juli
Tilmelding via: telefon eller SMS på 5074 9961
Andre oplysninger og forplejning: Medbring madpakke, der serveres vand eller saftevand i løbet af
dagen.
Max 15 deltagere.



Transport: Busnr. 5a, 2a og 13

BMI SOMMERCAMP 2022
Kom og vær med i BMI SommerCamp, hvor du hver
dag kan prøve spændende aktiviteter i Beder-Malling
Idrætsforening. Der vil være en aktivitet om formiddagen, frokost og ny aktivitet om eftermiddagen. Altså
fuldt program fra kl. 9 - 15 hver dag i uge 27 fra mandag - fredag. Du kan vælge dig ind på de aktiviteter,
som du ønsker med alt fra atletik, boldspil, tennis og
meget mere.
Klassetrin: 3. - 6. klasse (8-12 år)
Arrangør: Beder-Malling Idrætsforening
Sted: Egelund Idrætscenter, Bredgade 5, 8340
Malling og boldbaner ved Malling Skole
Periode: 4. - 8. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00

KEGLEBILLARD


VOLLEYBALL - SPIL, LEG OG MERE SPIL
Er du klar til 4 dage fyldt med masser af sjov, leg og
volley? På Rundhøjskolen vil der stå dygtige instruktører klar til at vise dig volleyball.
Om du er nybegynder og aldrig har rørt en bold, eller
har prøvet og spille volleyball før, vil der være plads
til alle med en masse spil, sved og leg. Så kom og kig
forbi i uge 30 til en god omgang volleyball!
Klassetrin: 3. - 9. klasse
Arrangør: IF Lyseng Volleyball
Sted: Rundhøjhallen, Holmevej 200, 8270 Højbjerg
Periode: 25. – 28. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 (pause 12.30 - 13.00)
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00

Tilmelding via: formanden@lysengvolley.dk
Andre oplysninger og forplejning: Ved tilmelding
skal der oplyses: barnets navn, alder og forældrenes
mobilnr.
Husk: madpakke, vanddunk og sportstøj. Der er
ingen forplejning.
Transport: Busnr. 2a eller 17, de går begge lige til
døren


AGF SOMMERSKOLE
Aktiv uge med masser af sjove og udfordrende
idrætsaktiviteter. Tons og tummel, gymnastik, udeaktiviteter, boldspil, udflugter mv. Instruktører fra AGF
Idrætsskole står igen i år klar til at give 130 børn en
uforglemmelig uge.
Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: AGF Idrætsskolen
Sted: M
 arselisborg Gymnastikcenter,
Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: https://agfsidraetsskole.com/
Er først til mølle princippet. Vi har 130 pladser.
Andre oplysninger og forplejning: Børnene skal
selv have madpakke med til hele dagen, og tøj der
passer til vejret, da mange aktiviteter også kommer
til at foregå udenfor.
Transport: Busnr.: 100, 13 , 14 , 16 , 912X


KOM OG PRØV KRÆFTER MED SQUASH
- VERDENS SJOVESTE KETCHERSPORT!
Squash er let at lære, intenst og flere gange kåret
som verdens sundeste sportsgren, MEN vigtigst af
alt, så er det verdens sjoveste sportsgren!
Kom og prøv kræfter med ketcherspillet squash i
Skovbakken Squash Klub. Du vil gennem forskellige
øvelser, småspil og andre aktiviteter på squashbanen
få lejlighed til at lære det grundlæggende i squash regler, teknik og taktik. Du får lov at give den gas på
squashbanen og får helt sikker sved på panden.
Klassetrin: 1. - 6. klasse
Arrangør: Skovbakken Squash Klub
Sted: S
 kovbakken Squash Klub, Hvidkildevej 19,
8240 Risskov
Periode: U
 ge 26: 27. juni - 1. juli,
Uge 31: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: mail til Ditte Nørtoft Nielsen:
dnn@stofanet.dk fra fredag d. 10. juni
Andre oplysninger og forplejning: Medbring madpakke og vandflaske. Der vil være frugt/grønt eller
anden lille snack i løbet af dagen.
Medbring indendørssko med lyse såler og sportstøj.
Klubben stiller ketcher, bolde og beskyttelsesbriller
til rådighed.
Transport: Busnr. 1a, 6a


TA’ MED PÅ BASKETBALL CAMP OG FÅ
NOGLE SJOVE OG SPÆNDENDE DAGE
Ku’ du godt tænke dig at prøve og spille basket i din
sommerferie?
Uanset om du er nybegynder eller lige har lært at
spille basketball, håber vi, at se dig på banen. Vores
dygtige trænere vil meget gerne lære dig at spille,
drible og skyde.
Der bliver selvfølgelig også plads til masser af leg og
sjov.
Klassetrin: 1. - 4. klasse ( piger og drenge)
Arrangør: Børnebasket Århus
Sted: F
 rederiksbjerg Idrætscenter hal 2, F.
Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C

Periode: 25. - 27. juli
Ugedag: Mandag - onsdag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dgi.dk/202209156017
Andre oplysninger og forplejning: max. 35 deltagere. Husk en madpakke, drikkedunk, frugt og snacks
til hele dagen samt indendørs idrætstøj og sko. Ved
tilmelding modtages en bekræftelsesmail og ca. 1
uge før campens afholdelse modtages en deltagermail.
Transport: Busnr. 1a, 2a og 13 fra Banegårdspladsen


STAVTRUP IF SOMMERIDRÆTSSKOLE
Nu gentages årets sommerskole i Stavtrup, hvor du
sammen med dine venner kan prøve kræfter med
forskellige sportsgrene i Stavtrup IF. Denne gang i en
hel uge. Det bliver sjovt.
Klassetrin: 1. - 4. klasse
Arrangør: Stavtrup IF
Sted: H
 øjvangskolen, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J
(I og omkring idrætshallen)
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: S
 e mere på stavtrupif.dk
og Stavtrups facebookside
Andre oplysninger og forplejning: Tilmeldingen vil
foregå efter “først til mølle”-princippet. Umiddelbart
ca. 20 deltagere per aktivitet og max 120 i alt.
Alle børn skal medbringe en madpakke og en drikkedunk. Vi sørger for lidt frugt og snacks formiddag og
eftermiddag.
Desuden skal børnene have tøj på, de kan bevæge
sig i både inde og ude (regntøj hvis vejret ikke arter
sig) - og om muligt gerne både inde- og udesko.
Transport: Busnr. 11 går stort set til døren


BADMINTON OG LEG FOR BEGYNDERE OG
LETØVEDE BØRN
Har du lyst at bruge en uge af din sommerferie på
at lære badminton at kende (eller måske blive lidt
bedre) og få en masse nye venner? Så meld dig til.
Programmet bliver varierende med både inde og ude
aktiviteter med fokus på badminton og leg.
Klassetrin: 1. - 6. klasse
Arrangør: BMI badminton
Sted: E
 gelund Idrætscenter, Bredgade 5,
8340 Malling
Periode: 4. - 8. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15:00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: sihah@aarhus.dk
Tilmeldinger inden tilmeldingsdato vil ikke blive
taget i betragtning. Først til mølle princippet
Andre oplysninger og forplejning: Du modtager en
bekræftigelsesmail, når du er optaget.
Maksimalt deltagere antal er 40 personer.
Medbring både inde- og udesko. Husk madpakke og
drikkedunk.
Der er mulighed for at købe slik og sodavand i cafeteriet.
Transport: Busnr. 100


MASSER AF IDRÆT, LEG OG BEVÆGELSE
Kom og deltag i flere slags boldspil, leg og bevægelse
Klassetrin: 1. - 7. klasse
Arrangør: Liffen, Lystrup Idrætsforening
Sted: Lystrup Idrætscenter, hal 2
Periode: 27. juni - 15. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00

Tilmelding via: Der er ingen tilmelding, man møder
bare op.
Andre oplysninger og forplejning: Man skal selv
medbringe madpakke samt drikkevarer.
Transport: Busnr. 16 og nr. 18 holder lige ved
Lystrup Idrætscenter


SPORTSSKOLE FOR BØRN OG UNGE MED
BÅDE FYSKISKE- OG PSYKISKE HANDICAP
Parasport Aarhus afholder i samarbejde med
Parasport Danmark sportsskole for børn og unge
med handicap (f.eks. Fysisk handicap, udviklingshandicap, synshandicap, autisme eller ADHD).
Klassetrin: 6 - 17 år
Arrangør: Parasport Danmark
Sted: Tilst skole, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst
Periode: 2. - 5. august
Ugedag: Tirsdag - fredag
Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 15. marts – 1. juni
Tilmelding via: https://parasport.dk/aktiviteter/
boern-unge/sportsskoler/
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding sker
via Parasport Danmarks hjemmeside. Forplejning
kan bestilles ved tilmelding.


CAMP #3: SJOV MED FYSIK OG
BEVÆGELSE
Du får sved på panden og lærer, hvordan du omsætter kroppens energi til den optimale bevægelse, det
hårde spark, det perfekte kast og den skruede bold,
der drejer sig i mål. På campen er du fysisk aktiv og
eksperimenterer med de fysiske muligheder og praktiske grænser, som gælder i al bevægelse og idræt.
Klassetrin: 8. - 10. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Sted: Kileparken 25, 8381 Tilst
Periode: 27. juni
Ugedag: Mandag
Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00
Tilmelding fra: senest den 20. juni
Tilmelding via:
https://www.aarhusgym.dk/summercamp/
Andre oplysninger og forplejning: Det er gratis at
deltage, og vi giver dig frokost og en vand.

CIRKUS

CIRKUSTRÆNING OG FORESTILLING
Er akrobatik, linedans, ethjulet cykling, jonglering,
balancering eller andre cirkusdiscipliner noget for
dig? Kunne du tænke dig at være med til at lave et
cirkusnummer og vise det for venner og familie? Så
har du chancen her. Erfarne artister og instruktører
fra Beder BørneCirkus hjælper med at få det hele sat
sammen. Det er vigtigt, at du kan deltage alle dage.
Torsdag slutter vi af med en cirkusforestilling.
Klassetrin: 2. - 7. klasse (8 – 14 år)
Arrangør: Beder BørneCirkus
Sted: Det Blå Hus, Oddervej 80, 8270 Højbjerg
Periode: H
 old 1: uge 29: 18. – 21. juli.
Hold 2: uge 30: 25. - 28. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: M
 andag - onsdag kl. 9.00 - 13.00,
torsdag kl. 10.00 - 18.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: bbc@besked.com
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding efter
først-til-mølle-princippet. Alle får mailsvar med
besked, om de har fået en plads. Der er 60 pladser.
Husk madpakke, drikkedunk,og inde-gymnastiksko.
Transport: Busnr. 6a, 16, 18, 100, 103, 302
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TIKTOK DANS
Kom og lær de seje danse du kender fra TikTok. Vi vil
sammen lave forskellige TikTok danse og challenges,
du bestemmer selvfølgelig selv om du vil poste dem.
Derudover vil du ligeledes blive introduceret for forskellige dansestilarter, såsom showdance og hiphop
som ligeledes også ofte findes i TikTok videoerne.
Klassetrin: 0. - 3. klasse
Arrangør: Aarhus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2022/
Andre oplysninger og forplejning: Medbring drikkedunk og snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder tæt
på


BREAK - LÆR DE SEJESTE TRICKS AF DANMARKS BEDSTE BREAKERE
Kom og lær Breaking fra nogle af Danmarks dygtigste
breakere.
Her vil blive danset og øvet de sejeste tricks. Vi
underviser i de basale teknikker i breakdance samt
nogle af de nyeste moves.
Klassetrin: 0. - 3. klasse
Arrangør: Aarhus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00

Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: http://aarhusdans.dk/
aktiv-sommer-2022/
Andre oplysninger og forplejning: Medbring drikkedunk og snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder tæt
på


HIP-HOP/SHOWDANCE
Kom og dans Hiphop og showdans med nogle af
Danmarks dygtigste dansere som instruktører. Masser af sjov og dans til de fedeste hits.
Klassetrin: 2.- 5. klasse
Arrangør: Aarhus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 12.30 - 15.30
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2022/
Andre oplysninger og forplejning: Medbring drikkedunk og snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder tæt
på


DANCEMIX - EN AFVEKSLENDE INTRODUKTION TIL STILARTERNE LATIN, STANDARD,
HIP HOP OG SHOWDANCE
Dancemix er udviklet af de femdobbelte verdensmestre Kristina og Peter Stokkebroe og er en introduktion
til stilarterne latin, standard, hip hop og showdance.
Der vil blive undervist i små serier i hver af stilarterne,
således undervisningen bliver afvekslende, samtidig
med at I på en sjov måde lærer om kropholdning,
musikalitet, fleksibilitet og styrke, og derved en
bredere forståelse af dans.
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Klassetrin: 0. - 3. klasse
Arrangør: Aarhus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 12.30 - 15.30
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2022/
Andre oplysninger og forplejning: Medbring drikkedunk og snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder tæt
på


KREATIV DANS
Vil du prøve moderne dans? Vi leger os ind i ballet
og moderne, bevæger os til skøn musik og hygger os
sammen. Undervejs skaber vi en lille opvisning, som
vores forældre kan se om fredagen.
Klassetrin: 0. - 2. klasse
3. - 6. klasse
Arrangør: Teaterhuset Filuren
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1,
8000 Aarhus C
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 - 15.00 (0. - 2. klasse)
9.00 - 12.00 (3. - 6. klasse)
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 10. juni kl. 8.00.
Der trækkes lod om pladserne mandag d. 13. juni,
hvorefter man får besked, om man har fået plads
eller evt. er på venteliste.
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre oplysninger og forplejning: Når holdene er
sat, går der mails ud til deltagerne med oplysninger
om forplejning, beklædning og andre praktiske
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park Allé
og hovedbanegården.

STENO MUSEET
SCIENCE & ASTRONOMI
Aktiviteter for hele familien, planetarieforestillinger, udstillinger og urtehave.
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SCIENCE
TAKE
AWAY

MODERNE DANS
Vil du prøve at arbejde med moderne dans? Med
ballettens teknikker som grundsten arbejder vi med
kropsligt udtryk og koreografi. Vi sveder og hygger
os og får nye venner, mens vi danser til vild musik.
Om fredagen laver vi en arbejdsdemonstration for et
inviteret publikum.
Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør: Teaterhuset Filuren
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C
Periode: 27. juni – 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 10. juni kl. 8.00.
Der trækkes lod om pladserne mandag d. 13. juni,
hvorefter man får besked, om man har fået plads
eller evt. er på venteliste.
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre oplysninger og forplejning: Når holdene er
sat, går der mails ud til deltagerne med oplysninger
om forplejning, beklædning og andre praktiske
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park Allé
og hovedbanegården.


BALLET, DANS OG SJOV FOR PIGER OG
DRENGE
Brug en uge på at have det sjovt med at lære noget
om klassisk ballet, moderne ballet og jazz. Vi afslutter ugen med en visning.
Klassetrin: Uge 26: 27. juni - 1. juli (2. - 5. klasse)
Uge 31: 1. - 5. august
(2. - 6. klasse)
Arrangør: Ballet Akademiet
Sted: Mejlgade 44B, 8000 Aarhus C
Periode: U
 ge 26: 27. juni - 1. juli
(2. - 5. klasse)
Uge 31: 1. - 5. august
(2. - 6. klasse)
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.30 - 13.30
Tilmelding fra: 10. juni kl. 9.00
Tilmelding via: ballet@balletakademiet.dk
Andre oplysninger og forplejning: Først til
mølle-princip.
Send mail med fulde navn, alder, mobil, mail.
Skal selv medbringe frokost, snacks og vandflaske.
Transport: Letbane

GYMNASTIK

CHEERLEADING VIBY UGE 26 (FORMIDDAG + EFTERMIDDAG) - AARHUS TIGERS
CHEERLEADERS
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med akrobatiske
løft, springgymnastik og dans? Så kom og prøv cheerleading med os i Aarhus Tigers Cheerleaders!
Du vil blive udfordret og lære en masse nyt, samtidig
med at du får muligheden for at danne nye venskaber
i en sport, hvor sammenhold og tillid er nøgleord.
Som afslutning på alt hvad du har lært i ugens løb, laver vi en opvisning for forældrene på den sidste dag.
Måske har du set cheerleading på TV, måske har du
prøvet det før, eller måske har du bare hørt om det?
Vi glæder os i hvert fald til at lære dig mere om, hvad
sporten går ud på, og hvordan man både kan dyrke
motion og ha’ det rigtig sjovt samtidigt.
Klassetrin: 1. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders
Sted: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: Formiddag
kl. 09.30 - 12.00,
Eftermiddag kl. 12.30 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 16.00
Tilmelding via: Tigers hjemmeside:
www.aarhustigerscheerleaders.dk
Andre oplysninger og forplejning: Husk lidt frugt
eller anden snack og en drikkedunk med vand eller
saft. Praktisk påklædning med sportstøj og in-

dendørs kondisko
Transport: Alle busser til Viby Torv kan anvendes



henvendelse.
Andre oplysninger og forplejning: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes

CHEERLEADING VIBY UGE 31 (FORMIDDAG + EFTERMIDDAG) - AARHUS TIGERS
CHEERLEADERS



Kunne du tænke dig at prøve kræfter med akrobatiske
løft, springgymnastik og dans? Så kom og prøv cheerleading med os i Aarhus Tigers Cheerleaders!
Du vil blive udfordret og lære en masse nyt, samtidig
med at du får muligheden for at danne nye venskaber
i en sport, hvor sammenhold og tillid er nøgleord.
Som afslutning på alt, hvad du har lært i ugens løb, laver vi en opvisning for forældrene på den sidste dag.
Måske har du set cheerleading på TV, måske har du
prøvet det før, eller måske har du bare hørt om det?
Vi glæder os i hvert fald til at lære dig mere om, hvad
sporten går ud på, og hvordan man både kan dyrke
motion og ha’ det rigtig sjovt samtidigt.
Klassetrin: 1. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders
Sted: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: F
 ormiddag
kl. 09.30 - 12.00,
Eftermiddag kl. 12.30 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 16.00
Tilmelding via: www.aarhustigerscheerleaders.dk
Andre oplysninger og forplejning: Husk lidt frugt
eller anden snack og en drikkedunk med vand eller
saft. Praktisk påklædning med sportstøj og indendørs kondisko
Transport: Alle busser til Viby Torv kan anvendes

Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto og
meget mere.
Klassetrin: 5.- 8. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 4
 . - 8. juli
11. - 15.juli
18. - 22. juli
25. - 29. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 - 16.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
DGI Husets bookingsystem, som du finder link til på
www.dgi-huset.dk. Der kan ikke bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, mail eller ved personlig
henvendelse.
Andre oplysninger og forplejning: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes


SPRINGGYMNASTIK I FANTASTISKE
OMGIVELSER
Til de energifyldte er her en unik mulighed for at få
undervisning af nogle af Danmarks dygtigste gymnaster i Aarhus Springcenter i Risskov. Dagene vil byde
på et tæt pakket program i de fantastiske faciliteter,
som indeholder alt hvad hjertet begærer af trampoliner og redskaber, så har du lyst til at lære salto og
flikflak, så er det her, du skal tilmelde dig.
Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: TeamGym Aarhus
Sted: S
 pringcenter Aarhus, hvidkildevej 11,
8240 Risskov
Periode: 30. juni - 7. juli
Ugedag: H
 old 1: torsdag og fredag
Hold 2: mandag og tirsdag
Hold 3: onsdag og torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 12. juni
Tilmelding via: tga.dk og vælg “event”
Andre oplysninger og forplejning: TeamGym Aarhus vil være vært for noget frugt og kiks alle dage.
Vigtigt at du har tøj på, som du nemt kan bevæge dig
i og medbringer en drikkedunk
Transport: Busnr. 1a, 13, 15, 100, 121, 122, 123

SPRINGSKOLE 2


AGF HERCULES OG AFRODITE SOMMERSKOLE
Kom og vær med til årets AGF Hercules & Afrodite
Sommerskole! Mandag til fredag laver vi et blandet
udvalg af forskellige og spændende aktiviteter for
overvægtige og inaktive børn. Vi sørger for gratis
forplejning i løbet af dagen, hvor børnene også kan få
lov at hjælpe med madlavningen og få et indblik i en
sund hverdagskost. Vi har kompetente og dygtige instruktører, der elsker at lege og finde på nye kreative
aktiviteter. Så har du lyst at være med, så tilmeld dig
sommerskolen, vi har et begrænset antal pladser.
Klassetrin: 0. - 6. klasse
Arrangør: AGF Hercules & Afrodite Sport
Sted: Læsøegadeskolen, Læsøegade 24,
8000 Aarhus C
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via:
https://www.agf-herculesogafrodite.dk/
Sker efter først til mølle princippet. Vi har 30 pladser.
Andre oplysninger og forplejning: Vi sørger for
forplejningen i løbet af dagen. Det vil sige, at barnet
ikke skal medbringe en madpakke. Forplejningen vil
bestå af en formiddagssnack, en solid frokost og en
eftermiddagssnack. Allergier mm. må gerne tilføjes i
ansøgningen, så vi kan tage hensyn
Transport: Busnr. 11, 2a, 200, 22, 4a, 5a bringer jer
tæt på Læsøegadeskolen


SPRINGSKOLE 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto og
meget mere.
Klassetrin: 1.- 5. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 4
 . - 8. juli
11. - 15. juli
18. - 22. juli
25. - 29. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
DGI Husets bookingsystem, som du finder link til på
www.dgi-huset.dk. Der kan ikke bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, mail eller ved personlig

SIDE 13

Kom i svømmehallen i
din sommerferie
Vi holder åbent alle dage med
aktiviteter for hele familien.

Tjek svømmehallernes aktiviteter og åbningstider på:

vigirbyenpuls.dk

Kalder alle unge i Aarhus!
Elsker du Esport, er du vild med spansk, eller kan du
lide at jamme med vennerne, så har vi noget til dig

UngiAarhus er for alle byens børn og unge – vi møder dig, som du er, og hvor du er.
Hop ind på vores hjemmeside og se alle de spændende aktiviteter i sommerferien.

ungiaarhus.dk

HESTE

HEST OG RIDNING
Er du også vild med heste? Så har du nu mulighed for
at prøve at holde ferie med hestene i Sabro Rideklub.
Ugen vil indeholde læring om, samvær med og pleje
af hestene. Desuden vil vi ride lidt alle dage. Der vil
være begrænset tidsrum for tilmelding, og der trækkes lod mellem alle rettidigt modtagne tilmeldinger.
Klassetrin: 0. - 9. klasse
Arrangør: Sabro Rideklub
Sted: Sabro Rideklub, Grønvej 110, 8471 Sabro
Periode: U
 ge 27: 4. - 8. juli
Uge 29: 18. - 22. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 8.30 - 13.30
Tilmelding fra: 15. juni kl. 9 - 11
Tilmelding via: hestepleje@gmail.com
Mailen SKAL indeholde følgende oplysninger:
Barnets navn, alder, erfaring med heste/ridning,
kontakt-telefon, kontakt-mail og hvilke/-n uger der
søges til.
Besked om man er kommet med på holdet gives via
mail hurtigst muligt efter tilmelding.
Andre oplysninger og forplejning: Forplejning er
ikke inkluderet.
Transport: Busnr. 14 eller 114

KAMPSPORT

PRØV KARATE I EN UGE I ÅRHUS KARATE
SKOLE
Du vil opdage at dit generelle velvære forbedres.
Du bliver bedre til at koncentrere dig, din kondition
forbedres, og du kan bedre klare dagligdagens udfordringer. Du lærer selvforsvar, faldteknik, kampøvelser og har det sjovt hele ugen.
Se mere på www.aarhus-karate-skole.dk.
Klassetrin: H
 old a: 1. - 4. klasse
Hold b: 5. - 9. klasse
Arrangør: Århus Karate Skole
Sted: Bodøvej 211, 8200 Aarhus N
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: Hold a: 9.00 - 10.30
Hold b: 10.30 - 12:00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: kimlyngholm@live.dk,
eller via sms til 29 23 40 11 (husk at meddele din
email på SMS’en, da der kun vil blive svaret tilbage
via email)
Andre oplysninger og forplejning: Begrænset antal
pladser - de først 20 på hvert hold får direkte besked
på email. Man skal møde omklædt i træningstøj,
og gerne medbringe vanddunk. Der vil ikke være
forplejning.
Hvis man ønsker at se klubben inden sommerskolen, kan det ske tirsdage og torsdag.
Transport: Busnr. 2a


BRYDESKOLE 1
Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. Kom
og prøv den gode og sjove slåskamp, hvor vi også har
fokus på motorik leg og læring.
Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: Brydeklubben Thrott
Sted: Åby Skole, brydelokale, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Periode: 27. - 28. juni
Ugedag: Mandag - tirsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. Juni
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre oplysninger og forplejning: Husk madpakke
og drikkedunk. Alle får besked, når tilmelding er
modtaget
Transport: Busnr. 12

BRYDESKOLE 2

SOMMERSKOLE I KAMPSPORT

Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. Kom
og prøv den gode og sjove slåskamp, hvor der også
er fokus på motorik, leg og læring.
Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: Brydeklubben Thrott
Sted: Åby Skole, brydelokale, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Periode: 29. - 30. juni
Ugedag: Onsdag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. Juni
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre oplysninger og forplejning: Husk madpakke
og drikkedunk. Alle får besked, når tilmelding er
modtaget
Transport: Busnr. 12

Thai/kick - boksning er en uges træning i The Colosseums egen lokaler. Undervisningen indeholder
elementer fra Thai/kick - boksning, hvor der arbejdes
med slag, sparke tekniker. Derudover vil der kunne
forventes leg, ture ud af huset og en masse sjov.
Klassetrin: 4. - 8. klasse
Arrangør: The Colosseum
Sted: Banegårdsgade 36 A kld., 8000 Aarhus C
Periode: U
 ge 27: 4. juli – 8. juli
Uge 28: 11. juli – 15. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: Personligt fremmøde mandag - torsdag kl. 16.00 – 20.00, fredag kl. 16 - 18.00 eller på
tlf.nr. 86 19 36 01 eller på mail: info@thecolosseum.
dk
Andre oplysninger og forplejning: Vi har badefaciliteter og et opholdsrum. Husk mad og drikke til
formiddagen. Max 20 deltagere.
Transport: Alle busruter kan benyttes, eftersom vi
befinder os i midtbyen.

AIKIDO SOMMERSKOLE - I SAMURAIERNES
FODSPOR
Aikido er en japansk kampkunst, der lægger vægt på
harmoni og indre ro.
Aikido er udviklet på baggrund af ældgamle selvforsvarsteknikker, som de blev anvendt af de japanske
samuraier. I aikido lærer du at passe på dig selv, hvis
du skulle blive overfaldet, og du lærer at falde uden at
slå dig.
Aikido er japansk kampkunst og selvforsvar, styrke,
balance, kammeratskab og meget mere.
Vi prøver at lave rullefald, styrke og balanceøvelser
samt nogle lette selvforsvarsteknikker, hvor alle kan
være med. Vi skal også prøve at kæmpe med japanske træsværd mm. Kom og prøv!
Klassetrin: 0. - 8. klasse
Arrangør: Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus
Sted: Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 8260 Viby J.
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:
Hold 1: kl. 12.00 -13.00 for 0. - 2. klasse
Hold 2: kl. 13.00 - 14.00 for 3.- 5. klasse
Hold 3: kl. 14.00 - 15.00 for 6.- 8. klasse
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: samurai@shinshintoitsu.dk eller
tlf.: 21 83 20 58
Andre oplysninger og forplejning: Medbring alm.
træningstøj, som du kan bevæge dig godt i. Tag
gerne lidt frugt og en drikkedunk med.
Max 20 deltagere pr. hold. Alle bliver orienteret om
plads, når tilmelding er registreret.
Transport: Busnr. 1a, 4a, 6a, 14 og 200 til Viby Torv,
busnr. 11 til Ormslevvej/Nordbyvej.


MERE OG ANDET END SELVFORSVAR
Du lærer at passe på dig selv. At falde uden at slå dig
selv. At holde afstand til dem som truer dig. At undgå
mobning og ikke lade dig provokere. At styrke din
selvtillid og mod. At blive stærk på en ny måde.
Vi træner en japansk stil som kaldes AIKIDO - dvs. “En
vej til harmony med livet”.
Klassetrin: 1. - 3. klasse, 4. - 7. klasse, 7. - 10. klasse
Arrangør: Ki-kai, Aarhus
Sted: M
 øllevangsskolen, Møllevangs Allé 20,
Gymnastiksal nr. 3., 8210 Århus V
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag.
Tidspunkt: H
 old 1 - kl. 12.00 - 13.00
Hold 2 - kl. 13.00 - 14.00
Hold 3 - kl. 14.00 - 15.00
Tilmelding fra: 25. juni
Tilmelding via: sorenz63@gmail.com
Andre oplysninger og forplejning: Der er normalt
plads til alle. Medbring let trænings tøj. En vanddunk
og lidt snack.
Transport:

KLATRING

KLATRESKOLE 1

Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af Danmarks højeste klatrevægge
Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 4
 . - 8. juli
11. - 15 juli
18. - 22. juli
25. - 29. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00- 12.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
DGI Husets bookingsystem, som du finder link til på
www.dgi-huset.dk. Der kan ikke bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, mail eller ved personlig
henvendelse.
Andre oplysninger og forplejning: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes


KLATRESKOLE 2
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af Danmarks højeste klatrevægge
Klassetrin: 5.- 8. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 4
 . - 8. juli
11. - 15 juli
18. - 22. juli
25. - 29. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00- 16.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
DGI Husets bookingsystem, som du finder link til på
www.dgi-huset.dk. Der kan ikke bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, mail eller ved personlig
henvendelse.
Andre oplysninger og forplejning: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes

SIDE 15

KREATIVITET

HÅNDVÆRK FOR PIGER I DEN GAMLE BY
Elsker du at være kreativ og skabe ting?
Så er Boss Ladies’ værksted i Den Gamle By måske
noget for dig. I løbet af fire dage skal du sammen
med andre piger arbejde sammen om i fællesskab at
bygge en flot gammeldags stumtjener, der skal stå
i Den Gamle By, samt at lave andre fede ting i træ,
som du kan få lov til at tage med hjem. Men først og
fremmest skal du have det sjovt! Du vil blive undervist
af to kvindelige tømrere og få mulighed for at tage
værktøjerne i egne hænder og bygge rigtige møbler.
På sidste dag, laver vi en udstilling med alt det, som I
har bygget.
Klassetrin: 4. - 9. klasse
Arrangør: Boss Ladies og Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 25. – 28. juli
Ugedag: 4-dages kursus (Mandag - torsdag)
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via:
www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til torsdag. Vi forventer at barnet kan deltage alle dage. Der tilbydes ikke forplejning, så husk
madpakke og drikkevarer. Max. 16 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


GREEN CHANGEMAKERS! - KREATIVE
WORKSHOPS // MAD // TØJ // TING // DESIGN // FILM
Vær med til en spændende uge, hvor du både skal
bruge hovedet og hænderne! Du kommer til at møde
en række seje, unge aarhusianere, der gør en forskel
for klimaet. I løbet af ugen vil de guide dig gennem
sjove workshops, hvor du kan prøve kræfter med
upcycling, reparation, madeksperimenter og design.
Du vil møde nye venner, og sammen vil I lære at producere fede film! Vi afslutter ugen med filmvisning,
snacks og hygge fredag d. 1. juli. Tilmeldingen
gælder for hele ugen.
Klassetrin: 6. - 7. klasse
Arrangør: Aarhus Kommune
Sted: Dokk1 - Verdensrummet // Hack Kampmanns
Pl. 2, 8000 Aarhus C
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: Green ChangeMakers (aarhus.dk)
Andre oplysninger og forplejning: Der er plads til
24 på holdet. Der vil være snacks og frokost (vegetarisk).
Transport: Letbanen standser ved Dokk1


LÆSECAMP PÅ DOKK1
Vi læser og hygger sammen. Hver dag vil der være en
aktivitet ud over læsning.
Klassetrin: 4. - 6. klasse
Arrangør: Aarhus hovedbibliotek, Dokk1
Sted: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Periode: 28. - 30. juni
Ugedag: Tirsdag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00
Tilmelding via: https://www.aakb.dk/
arrangementer/boern/laesecamp-paa-dokk1-0
Andre oplysninger og forplejning: Der er en café på
biblioteket, men ellers husk madpakke.
Transport: Der er letbane til døren
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SKRIVEVÆRKSTED
Kan du lide at finde på fortællinger og eksperimentere
med ord? Er du nysgerrig efter at møde andre forfatterspirer? På skriveværksted har du mulighed for lige
netop det. Vi skal prøve kræfter med skriveteknikker,
der sætter gang i inspirationen. Og vi skal udforske
poesi, prosa og alt muligt derimellem.
Klassetrin: 4. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed-og Medieskole
Sted: Forfatterrum 209, Aarhus Billed- og Medieskole, Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, 8000
Aarhus C.
Periode: 27. juni - 30. juni
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 16. juni kl.
20.00 via e-mail til: admin@aaboms.dk
Andre oplysninger og forplejning: Deltagere findes
ved lodtrækning. Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan
benyttes

KUNST(KUNST, TEGN, MAL)

TEGN OG MAL I DEN GAMLE BY

Kan du lide at tegne og male?
I Den Gamle By er der mange fine motiver og spændende, historiske huse og ting, som det er sjovt at
tegne og male. To undervisere hjælper dig igennem
en uges kursus med teknikker og materialer, så du
kan få nogle flotte billeder med hjem.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,
hver dag kl. 10 -14. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage.
Om fredagen laver vi en udstilling af alle deltagernes
billeder.
Klassetrin: 2. - 8. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 1. – 5. august
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - 15. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage.
Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og
drikkevarer. Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


TEGN OG MAL I DEN GAMLE BY
Kan du lide at tegne og male?
I Den Gamle By er der mange fine motiver og spændende, historiske huse og ting, som det er sjovt at
tegne og male. To undervisere hjælper dig igennem
en uges kursus med teknikker og materialer, så du
kan få nogle flotte billeder med hjem.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,
hver dag kl. 10-14. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage.
Om fredagen laver vi en udstilling af alle deltagernes
billeder.
Klassetrin: 2. - 8. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - 15. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra

mandag til fredag. Vi forventer at barnet kan deltage
alle dage. Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og drikkevarer. Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt
Transport: Busnr. 3a, 14, 4A, 11, (5a)

KREATIVT VÆRKSTED
Her kan du tegne, male og fremstille lerfigurer.
Lerfigurene bemales og brændes, så du kan få dem
med hjem. Du kan også lave andre kreative ting efter
aftale med instruktøren, keramiker Jane Klostergård.
Og du kan gå en tur og lege i det grønne udenomsområde.
Klassetrin: 10 - 14 år
Arrangør: Afdeling 12 Thorsbjerg, Brabrand Boligforening v/ Lise Ledet
Sted: Stenhytten, Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Periode: 4.- 8. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.30 - 14.00
Tilmelding fra: 21. juni kl. 16.00 - 19.00
Tilmelding via: Tlf. 25 17 14 41
Andre oplysninger og forplejning: Max 10 personer
pr. hold. Medbring praktisk tøj og madpakke.
Transport: Busnr. 3a til Stenaldervej


EKSPERIMENTERENDE KUNST - GENBRUG
Opleve vores nye kommende museums lokaler. Her
skal vi eksperimentere med forskellige genbrug materialer på nye og anderledes måder. Laver action-painting, bygge skøre skulptur m.m.
Klassetrin: 2. - 4. klasse
Arrangør: Museum Ovartaci
Sted: Museum Ovartaci Børn & Unge Værksted,
Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N
Periode: 28., 29. og 30 juni
Ugedag: Tirsdag, onsdag, torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: boern@ovartaci.dk
Andre oplysninger og forplejning: Husk praktisk tøj
og madpakke
Transport: Letbanen, busnr. 6a


TEGNESERIE
Er du vild med at tegne? Kan du lide at finde på? Har
du lyst til at få folk til at grine, græde eller gispe over
dine tegninger? Så er tegneserier lige noget for dig! Vi
slipper fantasien løs og finder på de vildeste historier
og universer. Vi skal arbejde med karakterdesign,
ideudvikling og historiefortælling.
Klassetrin: 3. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed-og Medieskole
Sted: Medierummet 3. sal, Aarhus Billed- og Medieskole, Brobjergskolen, Valdemarsgade 1,
8000 Aarhus C
Periode: 27. - 30. juni
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 16. juni
kl. 20.00 via e-mail til: admin@aaboms.dk
Andre oplysninger og forplejning: Deltagere findes
ved lodtrækning. Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan
benyttes


TEGNEVÆRKSTED 2
Tegneholdet arbejder med temaet genbrug og
bæredygtighed. Vi skal tegne på avispapir, pap og
forskellige papirtyper, måske laver vi vores eget papir.
Tegnematerialer laver vi til dels selv med blomsterpigment, ler og kaffe. Der er plads til leg og eksperimenter, samtidig med at der er konkrete øvelser til at
hjælpe stregen på vej.

Klassetrin: 3. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed-og Medieskole
Sted: BGK atelier 215, 2. sal, Aarhus Billed- og Medieskole, Brobjergskolen, Valdemarsgade 1,
8000 Aarhus C
Periode: 27. - 30. juni
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 16. juni
kl. 20.00 via e-mail til: admin@aaboms.dk
Andre oplysninger og forplejning: Deltagere findes
ved lodtrækning. Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan
benyttes


TEGNEVÆRKSTED 1
Tegneholdet arbejder med temaet genbrug og bæredygtighed. Vi skal tegne på avispapir, pap og forskellige papirtyper - måske laver vi vores eget papir.
Tegnematerialer laver vi til dels selv med blomsterpigment, ler og kaffe. Der er plads til leg og eksperimenter, samtidig med at der er konkrete øvelser til at
hjælpe stregen på vej.
Klassetrin: 3. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed-og Medieskole
Sted: Atelieret 3. sal, Aarhus Billed- og Medieskole,
Brobjergskolen Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C
Periode: 27. - 30. juni
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 16. juni kl.
20.00 via e-mail til admin@aaboms.dk
Andre oplysninger og forplejning: Deltagere findes
ved lodtrækning. Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan
benyttes

PÅ VANDET

SEJLADS- OG STRANDAKTIVITETER
Sejlads i hold på 4-6 i spejder-joller med sejl, fiskeri,
bål, leg og evt. svømning med redningsveste.
Klassetrin: 2. - 6. klasse
Arrangør: S
 tifinderne Sø, Søspejdergruppe i
Det Danske Spejderkorps
Sted: Marselisborg Havnevej 100 A, 8000 Aarhus C
Periode: 4. - 8. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 18.30
Tilmelding via: www.stifinderne.dk/sommer
Andre oplysninger og forplejning: Lyst til sejlads
forventes. Der er ingen forplejning. I tilfælde af
for mange tilmeldte, udvælges deltagere ud fra
tilmeldingernes modtagelsestidspunkts dato+tid,
samt også en jævn fordeling på alder og køn.
Transport: til Tangkrogen / Marselisborg Havn


SEJLADS I OPTIMISTJOLLE
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle, men
der vil også være andre vandaktiviteter.
Træningen foregår med egne trænere, der er vant til
at træne børn i aldersgruppen 7 - 15 år.
Den eneste forudsætning, du skal have, er lysten til at
lære at sejle, og at du kan lide vandaktiviteter.
Du behøver IKKE medbringe specielt udstyr, kun godt
humør. Vi stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed.
Klassetrin: 1. - 10. klasse
Arrangør: Kaløvig Bådelaug
Sted: Å
 rhus Internationale Sejlsportscenter,
Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus C
Periode: 4. - 8. juli
Ugedag: Mandag - fredag

Tidspunkt: 9.00 - 16.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre oplysninger og forplejning:
Tilmelding sker ved “først til mølle” princip. Du skal
selv medbringe madpakke og drikke til hele dagen.
Max. 30 deltagere.
Transport: Busnr. 23


SEJLADS I OPTIMISTJOLLE
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle, men
der vil også være andre vandaktiviteter.
Træningen foregår med egne trænere, der er vant til
at træne børn i aldersgruppen 7 - 15 år.
Den eneste forudsætning du skal have, er lysten til at
lære at sejle, og at du kan lide vandaktiviteter.
Du behøver IKKE medbringe specielt udstyr, kun godt
humør. Vi stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed.
Klassetrin: 1. - 10. klasse
Arrangør: Kaløvig Bådelaug
Sted: Åstrup Strandvej 68A, 8541 Skødstrup
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 16.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding sker
ved “først til mølle” princip. Du skal selv medbringe
madpakke og drikke til hele dagen. Max. 30 deltagere.
Transport: Busnr. 17

Vil du i gang med en
fritidsaktivitet?
Der er mange muligheder for at få en
sjov og aktiv fritid. Har du brug for hjælp
til at komme i gang?

Foreningsmentor hjælper dig med at finde den helt rigtige aktivitet

Læs mere på foreningsmentor.dk
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SOMMERSKOLE FOR DE VANDGLADE
Måske du ikke kom til Hawaii i år, så kom ned til AWC,
hvor nogle af vores bedste wakeboardere står klar til
at instruere dig på vandet. Oplev surferstemningen og
prøv dit første wakeboard trick hos os!
(Husk at du skal være glad for vand og kunne
svømme, før du tilmelder dig).
Klassetrin: 5. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Watersports Complex
Sted: Irma Pedersens Gade 2d, 8000 Aarhus C
Periode: U
 ge 28: 11. - 15. juli
Uge 29: 18. - 22. juli
Uge 30: 25. - 29. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 8.30 - 14.30
Tilmelding fra: 10. juni kl. 9.00
Tilmelding via: info@aarhuswake.dk
Skriv følgende:
-Fuldt navn
-Køn
-Alder & klassetrin
-Den ønskede uge (28, 29 eller 30)
Ansøgere der ikke skriver ovenstående oplysninger
tages ikke i betragtning.
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding er
først til mølle, men børn & unge som ikke har været
med før har fortrinsret.
Vær opmærksom på, at tilmeldingen åbner den 10.
juni kl. 9.00, og ansøgninger modtaget før dette
tidspunkt bliver ikke taget i betragtning.
Husk madpakke og drikkel
Transport: Tag Letbanen til Østbanetorvet, herefter
er der en 5 minutters gåtur til AWC.

ROLLESPIL

SOLDATERLIV I DEN GAMLE BY – OM KRIGEN I 1864
Kan du lide at spille rollespil?
Her skal du indgå i et historisk rollespil som soldat
i 1864. Soldaterne er indkvarteret i købstaden - dvs.
midt i Den Gamle By. Du oplever soldaternes liv med
forskellige udfordringer og forberedelsen til et af de
store slag i krigen i 1864. Det foregår over en hel uge
fra mandag til fredag, hver dag kl. 10 - 15. Man kan
IKKE tilmelde sig enkelte dage. Den sidste dag laver
vi en parade for gæsterne i Den Gamle By.
Klassetrin: 4. - 7. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - onsdag 15. juni kl.
8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage.
Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og
drikkevarer.Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt
Transport: Bus nr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


SOLDATERLIV I DEN GAMLE BY – OM KRIGEN I 1864
Kan du lide at spille rollespil?
Her skal du indgå i et historisk rollespil som soldat
i 1864. Soldaterne er indkvarteret i købstaden - dvs.
midt i Den Gamle By.
Du oplever soldaternes liv med forskellige udfordringer og forberedelsen til et af de store slag i
krigen i 1864.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,

SIDE 18

hver dag kl. 10-15. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage. Den sidste dag laver vi en parade for gæsterne
i Den Gamle By.
Klassetrin: 4. - 7. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - onsdag 15. juni kl.
8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage.
Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og
drikkevarer. Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt.
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


TIDSREJSEN I DEN GAMLE BY
Vil du gerne vide, hvordan børn i Danmark havde det
for 160 år siden?
I dette rollespil rejser du hver dag i en uge tilbage til
livet som barn i 1864.
Alle får historiske dragter på, og I skal arbejde, gå i
skole og lege rundt omkring i Den Gamle By, sådan
som børn gjorde dengang.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,
hver dag kl. 10-15. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage.
Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - onsdag 15. juni kl.
8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage.
Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og
drikkevarer. Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst muligt.
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


TIDSREJSEN I DEN GAMLE BY
Vil du gerne vide, hvordan børn i Danmark havde det
for 160 år siden?
I dette rollespil rejser du hver dag i en uge tilbage til
livet som barn i 1864.
Alle får historiske dragter på, og I skal arbejde, gå i
skole og lege rundt omkring i Den Gamle By, sådan
som børn gjorde dengang.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,
hver dag kl. 10-15. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage.
Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 4. - 8. juli
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - onsdag 15. juni kl.
8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage. Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og drikkevarer. Max. 24 deltagere.
Ved for mange tilmeldte trækkes der lod om plad-

serne. ALLE får besked hurtigst muligt.
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)


TIDSREJSEN I DEN GAMLE BY
Vil du gerne vide, hvordan børn i Danmark havde det
for 160 år siden?
I dette rollespil rejser du hver dag i en uge tilbage til
livet som barn i 1864.
Alle får historiske dragter på, og I skal arbejde, gå i
skole og lege rundt omkring i Den Gamle By, sådan
som børn gjorde dengang.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fredag,
hver dag kl. 10-15. Man kan IKKE tilmelde sig enkelte
dage.
Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 - onsdag 15. juni kl.
8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie
Andre oplysninger og forplejning: Forløbet varer fra
mandag til fredag. Vi forventer, at barnet kan deltage
alle dage. Der tilbydes ikke forplejning, så husk madpakke og drikkevarer.
Max. 24 deltagere. Ved for mange tilmeldte trækkes
der lod om pladserne. ALLE får besked hurtigst
muligt.
Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)

SANG & TEATER

TEATER

Har du lyst til at prøve at spille teater? Vi laver lege
og teaterøvelser, arbejder med karakterer og roller og
skaber undervejs et teaterstykke, som vi fremviser
fredag for et inviteret publikum.
Klassetrin: 0. - 2. klasse
3. - 6. klasse
5. - 8. klasse
Arrangør: Teaterhuset Filuren
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1,
8000 Aarhus C
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 -15.00
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner den 10. juni kl.
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag den
13. juni, hvorefter man får besked, om man har fået
plads eller evt. er på venteliste.
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre oplysninger og forplejning: Når holdene er
sat, går der mails ud til deltagerne med oplysninger
om forplejning, beklædning og andre praktiske
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park Allé
og hovedbanegården.


BRÆNDER DU FOR AT SPILLE TEATER?
Vil du spille teater? Er du klar på at træne din
modighedsmuskel?
Så tilmeld dig sommerskole på Aarhus Teater.
Vi åbner skuespillerens værktøjskasse og undersøger
karakterarbejde, fysiske øvelser og improvisation.
Sammen skaber vi en forestilling. Den vises som
afslutning for et indbudt publikum.
Klassetrin: 6.- 9. klasse
Arrangør: Aarhus Teater Læring
Sted: Stiklingen på Aarhus Teater, Teatergaden,
8000 Aarhus C.
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: Mandag - torsdag
kl. 9.00-13.00
og fredag 		
kl. 9.00-15.00

Tilmelding fra: 20. - 22. juni
Tilmelding via: Jette.riise@aarhusteater.dk
Andre oplysninger og forplejning: Fordeling af
pladser sker ved lodtrækning. Alle får besked
hurtigst muligt. Vi mødes på trappen foran Aarhus
Teatret mandag den 27. juni kl. 9.00.
Husk drikkedunk og frokost, samt tøj, der er godt at
bevæge sig i.
Transport: Det tætteste bus-stoppested ved Aarhus
Teater er ved Dokk1, Busgaden eller Klostertorv.


SANGKOR FOR SANGGLADE BØRN
Børnekor for alle sangglade drenge og piger, der har
lyst til at få rørt deres stemmer i sommerferien. Vi
synger og bruger stemmen på en sund måde, hvor
krop og stemme forenes i sang og bevægelse. Vi skal
også selv prøve at skrive og lave små vers. Dagens
program er korsang om formiddagen, og efter frokost
hygger vi med andre aktiviteter. Vi skal eksempelvis
lave bål, bage snobrød og pandekager, spille spil, lege
og meget mere.
Klassetrin: 0. - 3. klasse
Arrangør: Børne -og ungdomsarbejdet ved
Helligåndskirken
Sted: H
 elligåndskirken, Torpevænget 1,
8210 Aarhus V.
Periode: 3. - 5. august
Ugedag: Onsdag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 14.30
Tilmelding fra: 10. - 22. juni
Tilmelding via: kirkens kontor på tlf. 86 15 18 88
eller til kontor@helligandskirken.dk
Andre oplysninger og forplejning: Børnene skal
medbringe madpakke til frokost, men får serveret en
lille snack midt på formiddagen og en forfriskning
hen på eftermiddagen.
Transport: Busnr. 2a

SKRIVEVÆRKSTED

HAR DU EN MINI-JOURNALIST GEMT I
MAVEN?

Er du nysgerrig på lyd, kan du lide at skrive eller tage
flotte billeder? Så er det dig vi har brug for, når vi
stabler en mini-redaktion på benene på Viby Bibliotek.
I løbet af fire dage skal vi rapportere om ferieaktiviteter og producere et magasin, som udkommer på
bibliotekerne i hele Aarhus. Du lærer om blandt andet
interviewteknik og storytelling og så skal vi ud af
huset sammen og opsøge de gode historier.
Klassetrin: 5. -7. klasse (11-13 år)
Arrangør: Viby Bibliotek
Sted: Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby
J
Periode: 28. juni - 1. juli
Ugedag: Tirsdag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Tilmelding på katkoni@aarhus.dk
Andre oplysninger og forplejning: Tilmelding efter
først-til-mølle. Tilmelding er bindende for alle fire
dage. Notér i din tilmelding om du kan medbringe
egen bærbar computer. Max. 10 deltagere.
Vi sørger for en formiddagssnack og noget at drikke.
Medbring selv madpakke.
Transport: Busnr. 1a, 4a, 6a, 11, 14, 200

SVØMNING

VIDEN OM…

ÅBEN SVØMNING, FRI LEG OG AKTIVITET I
VANDET TIL FED MUSIK

CAMP #1: ROBOTTER
- KAN VI SELV LAVE DEM?

Vi fylder svømmehallen med spændende madrasser,
plader, svømmefødder og masser af andet, som er
sjovt at svømme og lege med i vandet. Der er livreddere til stede, som hjælper de badende børn og holder øje med sikkerheden. Hyggeligt og sjovt samvær i
vandet for alle børn i alderen 6 - 16 år.
Klassetrin: 0. - 9. klasse
Arrangør: Lystrup Svømning
Sted: L
 ystrup Svømmehal, Lystrupvej 256, 8520
Lystrup / Skole/Svømmehallen har også indgang via Lystrup Centervej 47B, 8520 Lystrup
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 14.30 - 18.30
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding, man
møder bare op.
Der er opdriftsmidler (svømmebælter, svømmefødder og Aquaorme) tilstede. Det er ikke tilladt at medbringe egne opdriftsmidler og badedyr. Der vil være
masser af legeredskaber til at lege i vandet.
Andre oplysninger og forplejning: Der er kun adgang til bassinet for målgruppen. Forældre og andre
gæster kan vente på svømmehallens balkonafsnit
Transport: Busnr. 18, 16

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. Du lærer
alt, hvad du har brug for undervejs. Sammen med
andre jævnaldrende med interesse for teknik og
videnskab, får du maskinerne til at gøre det du vil.
Vi kommer til at arbejde med forskellige materialer,
kraftige motorer, elektronik og meget mere.
Klassetrin: 8. - 10. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
Sted: Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C
Periode: 27. juni 2022
Ugedag: Mandag
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Tilmelding fra: senest 20. juni 2022
Tilmelding via:
https://www.aarhusgym.dk/summercamp/
Andre oplysninger og forplejning: Det er gratis at
deltage, og vi giver dig frokost og en vand.

UD I NATUREN

ORIENTERINGSLØB

Med små øvelser og løb i skoven lærer vi at bruge
kort og kompas til at finde vej i skovene i Aarhus.
Sørg for praktisk og behageligt tøj, der kan tåle at
blive beskidt.
Klassetrin: 3. - 7. klassetrin
Arrangør: Orienteringsklubben Pan
Sted: Silistria, Ørneredevej 15, 8270 Højbjerg
Periode: 1. - 5. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.30 - 14.00
Tilmelding fra: 10. juni
Tilmelding via: Klubbens hjemmeside:
okpan.dk/2018/
Andre oplysninger og forplejning: Madpakkes
medbringes til frokost. Begrænses til de første 50
tilmeldte (4 hold af 12 fordeles efter alder og evner)
Transport: Busnr. 18


MAD OVER BÅL OG STRANDTUR
Kom og vær med til en hyggelig uge i naturens tegn.
Vi laver pandekager, snobrød og skumfiduser over
bål, og spiller boldspil og hvis vejret tillader det tager
vi til stranden og bader og får en is.
Det bliver så hyggeligt, og vi glæder os rigtig meget til
at se en masse dejlige børn.
Klassetrin: 1. - 7. klasse
Arrangør: Den boligsociale indsats i Præstenvangen
i Viby J
Sted: Beboerhuset, Kaj Munks Vej 19, 8260 Viby J
Periode: 27. juni - 1. juli
Ugedag: Mandag, onsdag og fredag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 27. juni
Tilmelding via: Tilmelding til boligsocial medarbejder Anja Johansson på tlf. 22 34 98 39 eller på mail:
anja@aarhusomegn.dk
Andre oplysninger og forplejning: Det er først til
mølle-princip. Der vil være forplejning i løbet af ugen.
Transport: Man kan tage bussen til Præstevangen

CAMP #2: BIOLOG FOR EN DAG

Kom og oplev, hvad en moderne biolog arbejder
med i et laboratorium. I løbet af dagen afprøver du
avanceret bioteknologisk udstyr og kommer lidt i
felten (naturen). Kom på sporet af en naturvidenskabelig karriere og find ud af, hvad bioteknologi kan
bruges til inden for lægevidenskab, klimaforskning,
landbrug med mere.
Klassetrin: 8. - 10. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Sted: Kileparken 25, 8381 Tilst
Periode: 27. juni 2022
Ugedag: Mandag
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Tilmelding fra: senest 20. juni 2022
Tilmelding via: www.aarhusgym.dk/summercamp/
Andre oplysninger og forplejning: Det er gratis at
deltage, og vi giver dig frokost og en vand.


CAMP #2: BIOLOG FOR EN DAG
Kom og oplev, hvad en moderne biolog arbejder
med i et laboratorium. I løbet af dagen afprøver du
avanceret bioteknologisk udstyr og kommer lidt i
felten (naturen). Kom på sporet af en naturvidenskabelig karriere og find ud af, hvad bioteknologi kan
bruges til inden for lægevidenskab, klimaforskning,
landbrug med mere.
Klassetrin: 8. - 10. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Viby J
Sted: Hasselager Allé 10, 8260 Viby J
Periode: 27. juni 2022
Ugedag: Mandag
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Tilmelding fra: senest 20. juni 2022
Tilmelding via: www.aarhusgym.dk/summercamp/
Andre oplysninger og forplejning: Det er gratis at
deltage, og vi giver dig frokost og en vand.
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Køb DjursBillet
Entre inkl.
bus/letbane t/r
Læs mere på
www.djurssommerland.dk

Oplev det vildeste nye temaland
Mød fortidens kæmper helt tæt på i det nye Dinosaurland. Spring
på den 400-meter lange familierutschebane, T-Rex Family Coaster,
eller tag på jeep safari gennem reservatet med Dino Xpedition.
Glæd jer også til Danmarks bedste rutschebaner, det kæmpestore
Vandland og over 60 sjove forlystelser for både små og store
legebørn.
www.djurssommerland.dk

